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Onderzoek en behandeling van schouderklachten
De schouder is het meest beweeglijke gewricht in het men
selijk lichaam. Hiermee is het ook één van de meest kwetsbare 
gewrichten in ons lichaam. Schouderklachten komen veelvuldig 
voor en hebben soms een ongunstig beloop. Een goede diag
nostiek is daarom van groot belang. 

Bij FIT Krommenie krijgt u eerst een uitgebreid vraaggesprek 
om tot een goede diagnostiek te komen. Naast het vraag
gesprek en het invullen van een speci fieke schou dervragenlijst 
is een gedegen lichamelijk onder    zoek nodig. Hierbij wordt 
gebruik gemaakt van valide klinische schoudertesten. 
FIT Krommenie heeft daarnaast de mogelijkheid om middels 
echografie specifiek het weefsel nader te bekijken. Een goede 
diag nostiek geeft richting aan de behandel methode en kan  
een indicatie geven over de prognose. 

Schouderklachten gaan vaak gepaard met nekpijn of stijfheid  
in de nek, bovenrug of schoudergordel. Dit komt vaak voort uit 
een matige lichaamshouding waardoor bepaalde delen van het  
lichaam worden overbelast en andere delen van het lichaam 
worden onderbelast. 

Hierdoor kunnen zogenaamde triggerpoints ontstaan. Een  
triggerpoint is een drukpijnlijke spier, die naast lokale druk 
pijn ook vaak pijn op afstand veroorzaakt. Deze triggerpoints 
kunnen schouderklachten in stand houden en zijn daarom  
belangrijk om mee te behandelen. Dit kan door middel  
van een bepaalde massagetechniek en bij hardnekkige  
punten kan er ook gebruik worden gemaakt van de dry  
needling techniek. 

Dry Needling  
Hierbij wordt de spier kort aangeprikt en deze raakt hierdoor 
ontspannen. Bij FIT Krommenie is deze specialisatie aanwezig 
en de mogelijkheid van intern doorverwijzen wordt door ons  
als zeer positief gezien. 

Manuele therapie
Ook indien een bepaalde stijfheid in de nek of bovenrug aanwezig blijft, 
is er de mogelijkheid van een manueel therapeutische behandeling.

Oefentherapie
Bij schouderklachten is oefentherapie een zeer belangrijk onder
deel van de therapie. Oefeningen hebben invloed op de beweeg
lijkheid van het schoudergewricht en verbeteren de spierkracht 
van belangrijke schouderspieren. Door middel van deze oefeningen 
leert u wat de beste manier van bewegen is. Het is erg belangrijk 
dat u zelf actief meewerkt aan het verminderen van uw klachten. 
Dit doet u door het doen van de oefeningen en duidelijk de fysio
therapeut te informeren als een oefening niet lukt of bijvoorbeeld 
meer pijn veroorzaakt. Een goede communicatie tussen u en uw 
therapeut is van belang voor een gezond herstel en is van belang 
om te voorkomen dat uw klachten weer terugkomen.

Meer informatie over diverse schouderaandoeningen kunt u vinden 
op onze website www.fitkrommenie.nl of www.schoudernetwerk.nl

Schoudernetwerk Zaanstreek Waterland 
FIT Krommenie heeft een actieve rol gehad in het tot stand komen 
van het “Schoudernetwerk Zaanstreek” in samen werking met het 
ZMC, afdeling orthopedie.


