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Anatomie van de schouder 

Om beter te begrijpen hoe sommige schouderproblemen ontstaan, is het belangrijk om te weten 

hoe de bouw van de schouder is. Gewrichten in het lichaam vormen de beweeglijke verbindingen 

tussen twee beenstukken. Een gewricht bestaat uit 

twee botdelen. Deze botdelen zijn zo gevormd dat 

ze precies tegen elkaar aan kunnen liggen of 

precies in elkaar passen. Om de boteinden van 

beide botdelen (de gewrichtsvlakken) gemakkelijk 

over elkaar te laten glijden, zijn ze bekleed met 

een l aagje kraakbeen. De botdelen van een 

gewricht worden op hun plaats gehouden door een 

stevig kapsel. Om dit kapsel heen bevinden zich 

pezen en spieren. De spieren zorgen voor de 

beweeglijkheid van een gewricht, de benige 

gedeelten van een gewricht zorgen voor de 

stevigheid. In de schouder komen drie botdelen bij 

elkaar: de bovenarm, het schouderblad en het sleutelbeen.  

 

Het schoudergewricht zelf wordt gevormd door een kom, die een deel van het schouderblad is, en 

de kop van de bovenarm. Aan de bovenkant wordt het gewricht begrensd door de schoudertop 

(acromion). Om het gewricht bevindt zich een gewrichtskapsel, dat samen met spieren, pezen en 

banden voor stabiliteit zorgt. De dieper gelegen spieren en pezen rondom de schouderkop vormen 

samen de rotatorencuff. Deze spieren liggen als een soort manchet om de kom van het 

schoudergewricht. De spieren monden uit in pezen, waarvan de uiteinden aan de bovenarm 

vastzitten. Om de bovenarm soepel te laten bewegen functioneren slijmbeurzen rondom de pezen 

als een soort stootkussen en glijvlak voor botdelen. Normaal glijden zo de pezen gladjes tussen het 

schouderdak en bovenarm. Wanneer de rotatorspieren aanspannen kan de schouder verschillende 

kanten op bewogen worden. Door de vorm van het schouderblad is de ruimte die de spieren en 

pezen hebben om te bewegen heel klein. De functie van de pees is om de kracht van de spier naar 

bot over te brengen om een beweging te kunnen gaan maken. 
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Schouderpijn bij SubAcromiaal Impingemens Syndroom (SAPS) 

De pezen en de slijmbeurs kunnen pijnklachten in de schouderkop en bovenarm veroorzaken. De 

meeste kenmerkende beweging is het optillen van de arm. De pijn wordt ook gevoeld bij 

voorwaartse tilbewegingen, zoals een jas ophangen en het gooien van een bal. Ook het aantrekken 

van een hemd, werken boven het hoofd en op de schouder liggen worden pijnlijker. Wanneer er 

sprake is van een scheur in de cuff pezen als gevolg van een val, is het soms niet meer mogelijk 

om de arm op te heffen. Uw klachten kunnen ook ontstaan door inklemming van de rotatorcuff 

tussen de kop van de bovenarm en het dak van de schouder (het acromion). Het heffen van de 

bovenarm veroorzaakt het inklemmen van de pezen van de rotatorcuff onder het dak van de 

schouder. Vaak wordt  de supraspinatuspees als hoofdoorzaak aangegeven maar de pees is een 

onderdeel van de rotatorcuff.  

Er treden dan vooral  pijnklachten op bij het heffen van de arm. We spreken van een 

impingement(inklemmings)-syndroom of een SubAcromiaal PijnSyndroom (SAPS).  

 

 

 

 

 

 

Verschillende oorzaken van de inklemming zijn bekend zoals dat de schouderkop niet goed naar 

beneden daalt bij de bovenhandsbeweging. Maar kan ook zijn er een botpunt aan de voorzijde of 

onderzijde van het acromion zit die in de rotatorcuff drukt. Door ontsteking of degeneratie van de 

pezen van de rotatorcuff ontstaat er vocht (oedeem) die ook ruimte inneemt en daardoor een 

beknelling veroorzaakt. 

Als die beklemmende situatie langer bestaat kan er zich ook kalk afzetten in de rotatorcuff. 

Compressie op pezen is van invloed op calcificatievorming  en vorming van een matige kwaliteit 

bindweefsel. Deze kalkafzetting is niet hard maar is te vergelijken met de structuur van tandpasta.  

Als deze kalk vrijkomt in de slijmbeurs is er sprake van een slijmbeursontsteking. 

Meestal is er geen ontsteking (tendinitis)in de pezen te vinden maar een tendinosis. De tendinosus 

is meer een degeneratief (afname van weefselkwaliteit) proces. Dit kan ontstaan door 

overbelasting, trauma of door afname in herstelproces. Tendinopathie betekent meer dat pijn vanuit 

de pees komt en kan de 1e fase van de tendinosis zijn. Dit gaat vaak samen gepaard met een 

slijmbeursontsteking. 

Alle schouderstructuren hebben pijnvezels en daarom is niet eenduidig te stellen welke structuur de 

oorzaak is van de pijn. Het is daarom niet altijd mogelijk om vanuit 1 test te bepalen welke structuur 

verantwoordelijk is voor de pijn. Daarnaast  is door MRI, X-foto en echo  niet alles zichtbaar te 

maken. Ook kan niet altijd eenduidig worden bepaald of de gevonden afwijkingen cq pathologie 

verantwoordelijk is voor de gevoelde pijn en beperkingen.  
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Oorzaken van peesproblemen bij SubAcromiaal Impingemens Syndroom (SAPS) 

De bekendste oorzaken van de peesproblemen zijn: 

o Leeftijd: als we ouder worden, verliezen onze pezen en ligamenten aan trekkracht en hun 

capaciteit voor weefselherstel en genezing neemt af. Daardoor zijn ze eveneens gevoeliger voor 

beschadigingen en is er minder kans om snel te herstellen. 

 

o Overmatig gebruik: herhaald gebruik van de armen, in het bijzonder handelingen op of boven 

schouderhoogte kan vermoeidheid en schade aan de rotator cuff pezen veroorzaken. 

Plotselinge verandering van belasting en snelheid van bewegen zijn van invloed op oorzaak en 

herstel van pezenproblemen. Het geven van voldoende tijd aan het beschadigde weefsel om te 

genezen is essentieel voor herstel. 

 

o Minder been- en rompspierkracht:  Dit kan leiden tot meer belasting van de schoudergordel. 

54% van de schouderkracht komt vanuit de overdracht van krachten vanuit de been- en 

rompspieren  

 

o Slechte houding: vooral het afhangen van de schouders zorgt ervoor dat het schouderblad meer 

naar voren en naar beneden zal kantelen. Dit verkleint de voor de rotator cuff pezen benodigde 

ruimte tussen schouderkop en kom en kan degeneratie van de pees veroorzaken. Daarnaast 

kan door de beperkte ruimte tussen de schouderkop en -kom de bloedtoevoer en afvoer van de 

pezen afknijpen wat resulteert in vertraagd herstel. 

 

o Stijfheid: letsel aan de schouder door  een trauma (bijvoorbeeld val) of door herhaald overmatig 

gebruik, veroorzaakt vaak dat het achterste deel van het kapsel van de schoudergewricht wordt 

verkort. Hierdoor neemt de ruimte voor de pezen van de rotatorcuff ook af. 

 

o Instabiliteit: Verworven of aangeboren hypermobiliteit kan sommige mensen vatbaar maken 

voor subtiele schouder instabiliteit.  

 

o Voeding en roken: Voeding (vet en cafeïne rijke drankjes) en roken hebben een negatieve 

invloed op vorming van het bindweefsel. Zij remmen namelijk de groei van collageen type 1. Dit 

is het belangrijkste onderdeel voor de heling van bindweefsel in de pezen, spieren en kapsel. 

 

o Langdurige gebruik van pijnstillers: De zogeheten NSAID’er als Ibuprofen of Naproxen hebben 

bij langdurig gebruik invloed op bovengenoemde kwaliteit van het bindweefsel. 

 

o Bewegingsbeperkingen van de nek en borstwervelkolom: Deze hebben invloed op de 

bewegingen op de schoudergordel en kunnen resulteren in overbelasting en pijn. 

 

o Krachtafname van de cuffspieren: Bij gevraagde belasting kunnen zij niet aan hun taak voldoen 

en kan daardoor tot overbelasting van de pezen leiden. 
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Herstel- en revalidatiefase van rotatorcuff problemen 

Het doel van de behandeling van rotator cuff probleem is vijfledig. Het eerste doel is om de pees 

genezing te bevorderen door het bevorderen van rust en het vermijden van te belastende  

activiteiten. Het tweede doel is om alle onderliggende mechanische en afwijkingen die de 

ontwikkeling van tendinosis hebben bevorderd te corrigeren. Het derde doel is het vergroten van de 

belastbaarheid van de pees zodra voldoende herstel is opgetreden. Het vierde doel is om 

functioneel te gaan oefenen of trainen voor hervatten van werk en sportactiviteiten. Het vijfde doel is 

om herhaling te voorkomen door middel van een onderhoudsprogramma van mobiliteit, spierkracht 

en uithoudingsvermogen.  

Als de fysiotherapie niet leidt tot oplossing van pijn en het herstel van de schouder kan een 

chirurgische behandeling noodzakelijk zijn. In het algemeen wordt aanbevolen om eerst met 

fysiotherapie het schouderprobleem op te lossen. Dit herstelproces kan 3-12 maanden duren. 

Deels is het herstel afhankelijk van de schade die is opgetreden en de opbouw van belastbaarheid 

van het peesweefsel. Die periode duurt zo lang omdat de natuur de tijd nodig heeft voor het 

repareren van weefsel. Na een beschadiging volgt de herstelfase volgens het bindweefsel (fibro-

collageen) herstel systeem. Die bestaat uit de ontstekingsfase die 1-5 dagen kan aanhouden. 

Daarna duurt het tot 21 dagen waarin de nieuwe bindweefselstructuur wordt aangelegd. In de 6-12 

maanden daarna vindt er versteviging van het weefsel plaats. Daarnaast is bekend dat peesweefsel 

minder goed doorbloed is dan spierweefsel en heeft daarom al meer tijd nodig om meer belastbaar 

te worden. 

Pezen hebben een enorm aanpassingsvermogen dat goed kan worden getraind. Die aanpassing 

vindt plaats door veranderingen in de balans tussen opbouw en afbraak van het bindweefsel. Zowel 

de doorsnede als de sterkte van pezen nemen in de loop van tijd toe. Die aanpassingen lijken 

vooral het gevolg van mechanische prikkels in het lokale weefsel. Naast algemene signalen van het 

lichaam uit het lichaam (zoals hormonen) zijn vooral ook lokale processen verantwoordelijk voor de 

aanpassing aan verhoogde belastingen. Omgekeerd vindt er in een periode van verminderde 

belasting afbraak plaats. Het belangrijkste is dat u inziet dat het herstel  een langzaam proces is. En 

dan moet u niet opgeven als onmiddellijke en vroege winsten niet worden gezien. 

Huis oefenprogramma: Omdat fysiotherapie meestal 1-2 maal per week wordt gegeven, is het 

noodzakelijk dat u een gestructureerd huis oefenprogramma volgt op de tussenliggende dagen.  

Activiteit en recreatie: Weefsel genezing kan alleen beginnen als herhaald letsel stopt. Die 

activiteiten die resulteren in verergering pijn moet worden vermeden om verdere weefselschade 

tijdens de fase van herstel te voorkomen. Activiteiten die binnen een bewegingsbereik geen pijn 

veroorzaken kunnen worden uitgevoerd om zo behaalde resultaat in stand te houden. 

IJzen: Coldpacks kunt u gebruiken om zwelling en pijn te verminderen. Dit kunt u doen na elke 

trainings- of behandelingssessie. Breng het ijs of een coldpack 5-10 minuten, maximaal 4 keer per 

dag, op de plaats van pijn of zwelling.  Wikkel het ijs of coldpack in een hand- of theedoek. Plaats 

het ijs niet direct op uw huid! 

 

24 uurs regel: Na passief of (geleid) actief) bewegen van een gewricht of na een oefen- of 

trainingssessie wordt 24 uur later met u de pijn geëvalueerd. U mail na minimaal 24 uur met de 

therapeut of als dat niet luk belt u wat de reactie is. Ook indien er geen reactie optreedt! 


