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Doelstellingen 
Na de bijeenkomst… 
- Heb je inzicht in de oorzaken van schouderpijn bij 

patiënten met neurologisch letsel 
- Heb je inzicht in de ontstaanswijze van het 

handsyndroom / schouder-handsyndroom 
- Ken je het beloop van de problematiek 

(verschillende stadia) 
- Ken je therapeutische implicaties hiervan 
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Gevolgen Neurologisch letsel 



Gevolgen Neurologisch letsel 

• Lichamelijke veranderingen (dus ook de arm!) 
 

• Cognitieve veranderingen  
  (dus ook aandacht voor die arm!) 

 
• Talige veranderingen 



Incidentie pijnklachten arm 
na neurologisch letsel 

• Hemiplegische Schouderpijn (HSP) 
– Voornamelijk eerste 3 maanden na CVA 
– 5-84% van de CVA-patiënten  

 
• Schouder-Hand-Syndroom (SHS) 

– Ontstaat tussen 1e en 3e maand na CVA 
– 5-25% van de CVA-patiënten 

 
                Bron: Davies (1996) KNGF-Richtlijn (2004) 



          Ontstaan van schouderpijn 

• Verstoord scapulo-humeraal ritme (normaal 1:2) 



           Ontstaan van schouderpijn 

• Afhangen van de arm bij hypotone parese 
(subluxatie) 

 

Subluxatie is op zichzelf geen bewezen oorzaak voor pijn! 



 Ontstaan van schouderpijn 

• Onzorgvuldig hanteren van de arm 
• Door patiënt en/of 
• Door systeem en/of 
• Door hulpverlener 



Dus… 

• Verstoord scapulo-humeraal ritme (normaal 1:2) 
• Afhangen van de arm bij hypotone parese 

(subluxatie) 
• Onzorgvuldig hanteren van de arm 

• Door patiënt en/of 
• Door systeem en/of 
• Door hulpverlener 

 
 



Verloop schouderklachten 
 
 

• Lokale pijn, eindstandig bij passief bewegen 
• Pijn bij alle bewegingen 
• Pijn in rust bij bepaalde houdingen 
• Dag en nacht pijn, diffuus in hele arm 

 
Minder goed te 

lokaliseren 
 



Behandeling 

• Rust! 
• Mobiliseren (binnen pijngrens) 
• Analyse traumatische momenten gedurende 

gehele etmaal! 
• Houding 

– In stoel 
– In bed 



Behandeling 
• (Psycho)educatie 

– Aan patiënt 
– Aan systeem 

• Sling 
• Medicatie 

– Oraal 
• PCM 
• NSAID 

– Lokaal 
• Injectie corticosteroïden 



Sling (bewijs matig!) 
Sling (confectie) 

Sling (t ijdelijk) 

Nachtsling Wilmer orthese 



Aandachtspunten tijdens 
 de zorg 

• Geen bewegingen van de arm boven 90 
graden zonder aandacht voor schouderblad 

• Niet aan aangedane arm ‘trekken’ 
• Nooit onder oksel ‘tillen’ 
• Nooit de arm optillen vanaf distaal 



De dikke hand 



Het (schouder/)hand- 
syndroom (SHS / HS) 

16%-83% van hemiplegen heeft gezwollen, 
pijnlijke hand: 
 Æ handsyndroom (HS) 
I.c.m. schouderklachten: 
 Æ Schouder-handsyndroom (SHS) 
 
Deze syndromen worden gezien als een vorm van het: 
Complex Regionaal Pijn Syndroom-Type 1 (CRPS-I) 



CRPS-I 
‘Dit is een verzameling van lokaal optredende 
pijnlijke condities volgend op een trauma, die 
zich met name distaal uiten en in ernst en duur 
het verwachte klinisch beloop van het 
oorspronkelijke trauma overtreffen, veelal 
resulterend in een aanzienlijke beperking van de 
motoriek, daarbij gekenmerkt door een 
variabele progressie in de loop van de tijd.’ 



De praktijk 

• Ontstaat meestal plotseling, vaak binnen 
enkele uren 

• Vaak bij patiënten in (sub)acute fase die al zelf 
transfers maken 

• Vaak bij patiënten met cognitieve stoornissen 
– Aandacht 
– Ruimtelijk 
– Etcetera  



Oorzaken 

• Langdurige palmairflexie onder druk 
– Bedreiging veneuze drainage 

 NB. Verminderde sensibiliteit en/of aandacht! 

• Overrekken gewrichten van de hand 
– Bijv. tijdens therapie door geforceerde steunname 

• Infuusvloeistof in weefsels aangedane hand 
• Traumatiseren in ADL 



Symptomen 
• Stadium I 

– Plotselinge zwelling van de hand 
– Oedeem dorsale zijde 
– Bewegingsbeperking richting 

• Supinatie (elleboog) 
• Dorsaalflexie (pols) 
• Flexie en abductie (MCP’s) 
• Flexie en extensie (PIP’s) 
• Flexie (DIP’s) 

– Verkleuring hand (roze/paars) 
– Nagels witter en minder doorschijnend 



Pijnlijke hand 



Symptomen  
• Stadium II 

– Symptomen prominenter aanwezig 
– Patiënt kan geen druk meer verdragen 
– Röntgen: osteoporotische veranderingen 
– Harde knobbel centraal op dorsale zijde CMC-

gewricht 



Symptomen  
• Stadium III (eindstadium) 

– Deformiteit van de hand Æ mobiliteit blijvend verloren! 
– Bewegingsbepering richting 

• Elleboog: supinatie 
• Pols: dorsaalflexie 
• MCP: flexie en abductie 
• PIP/DIP: flexie 

– Standverandering 
• Pols (palmairflexie/ulnairdeviatie) 
• PIP/DIP (lichte flexie) 

– Atrofie Duimmuis / pinkmuis 



Symptomen 

• Verklevingen (littekenweefsel) pezen / gewrichtskapsels 
• Ossificatie ligamenten PIP en DIP 
• Geen pijn! 



Therapie 

• PREVENTIE 
– Goede bedligging / bedhouding 
– Goede zithouding 
– Voorzichtig oefenen: binnen pijngrens, zowel 

actief als passief! 
– Infuus NIET in aangedane hand 



Therapie 

• Behandelen: 
Oorzaak achterhalen en herhalen voorkomen 
 
Rust d.m.v.: 
- Juiste houding / ondersteuning arm/hand 
- Spalk Æ vermijden flexie pols 
 

 



Therapie 

• Patiënt en systeem leren zorgdragen voor de 
arm (educatie) 

• Pijnmedicatie 
• Actief en passief bewegen  
    zonder pijn 
• Wrapping 



Programma 

Na de bijeenkomst… 
- Heb je inzicht in de oorzaken van schouderpijn 

bij patiënten met neurologisch letsel 
- Heb je inzicht in de ontstaanswijze van het 

(schouder)handsyndroom 
- Ken je het beloop van deze problematiek 

(stadia) 
- Ken je de implicaties hiervan 



En? 

• Doelstellingen behaald? 
• Voldoende informatie om ze te behalen? 

 
Zo niet… 
 
Vraag het dan nu! 



Oefeningen 


