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SNN Praktijkrichtlijn Frozen 
Shoulder fysiotherapeuten 

2017

Inleiding   Aanleiding  

• SNN congres 2013, studie R. Koorevaar, T. Kraal
• Vaak negatieve effecten van FT bij FS

Praktijkrichtlijn: 

• Definiëren van de aandoening vlgs ICF model
• Dgls praktijk beschrijven obv best evidence
• Beschrijving van evaluerende uitkomstmaten
• Sturing geven aan beleidsmakers en 

zorgverzekeraars
• Creëren van een handelingskader voor 

fysiotherapeuten, docenten en studenten. 
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FS commissie



APTA Clinical Practice Guideline  JOSPT 2013

• 4 Fasen
• Literatuur tot 2011
• Geen KNGF richtlijn 

SNN Richtlijn:

• wetenschappelijke onderbouwde aanbevelingen         

Addendum:

• expert opinie, verantwoording en toelichting en 

extra niet wetenschappelijk onderbouwde waardevolle

kennis

…met betrekking tot het fysiotherapeutisch handelen 

…literatuur t/m 2015 geïncludeerd

Inleiding   SNN Richtlijn en Addendum

Inleiding   SNN Richtlijn



Richtlijn

= aanbevelingen

= geen garantie tot succes bij elke patiënt

= niet exclusief voor andere therapievormen

= beoordeling dient op basis van het klinisch redeneren

te gebeuren

Inleiding   SNN Richtlijn

1. 3 fasen (freezing, frozen, thawing)

1. Mate van reactiviteit en richtlijnprofiel 

zijn leidend bij interventies

3. Aanpassing diagnosecoderingssysteem (DCSPH versie 2011) 
wenselijk

• Huisartsen en fysiotherapeuten zijn niet in staat om FS vanaf   
het prille begin te diagnosticeren

• Diagnose herzien en met terugwerkende kracht verwijsbrief nodig voor 
vergoeding uit basisverzekering na 21ste zitting 

• Patiënten echter meestal onvoldoende aanvullend verzekerd…

• FS dient hierbinnen een eigen unieke diagnosecode te krijgen    
met ruimte voor richtlijnprofiel, mate van reactiviteit en L of R

Inleiding     richtlijn en addendum kernboodschappen
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De FS is een ‘self limiting disease’ welke zich in de beginfase 
kenmerkt door pijn in de schouder, uitstralend in de bovenarm 
en geleidelijk verlies aan actieve en passieve bewegingsvrijheid, 
wat voortkomt uit een diffuse ontsteking van de synoviale 
membraan en een progressieve fibrosering die binnen 1 tot 9 
maanden leidt tot een contractuur van het totale glenohumerale 
gewrichtskapsel (adhesieve capsulitis) 

SNN Richtlijn Definitie Frozen Shoulder   - 1

SNN Richtlijn Definitie Frozen Shoulder  - 2

Het verlies van glenohumerale range of motion (ROM) dient 
groter te zijn dan 25% in tenminste 2 bewegingsvlakken en meer 
dan 50% voor wat betreft de exorotatie vanuit de 0-stand 
(anatomische stand), ten opzichte van de niet-aangedane zijde. 
De bewegingsbeperking dient minstens 1 maand stabiel of 
toenemend aanwezig te zijn 

Differentiaal diagnose



‘Self limiting disease’

Duurt meestal 1 tot 3 jaar, soms langer

Algemene prevalentie tot 5,3% (primaire FS)

Prevalentie tot 20% (DM type II) of 34% (DM type I)

Vaker bij vrouwen dan mannen (70/30)

Gemiddeld tussen de 40 en 65 jaar

Ontstaat vaak aan niet dominante zijde

Bij 17% recidief aan andere zijde binnen 5 jaar, recidief in zelfde schouder 
zeldzaam

Bij 14% bilateraal voorkomend

Patroon herkenning Frozen Shoulder  

Diagnose Frozen shoulder 
is in de beginfase (zonder artroscopie) 
moeilijk te stellen 

1.Freezing fase (ontstekingsfase) : duurt enkele weken tot 9  maanden 
0-3 maanden 
Beperkte ROM door myogene component (myofibroblasten)?

2. Frozen fase (stijfheidfase) :  4 tot 9 maanden, ROM gelijk beperkt,  
afnemende pijn

3. Thawing fase (dooifase) :     4 tot 12 (..) maanden, toenemende ROM, 
geen pijn

Neviaser et al. 1987

Hoge reactiviteit:
* hoog pijnniveau (NPRS ≥7)
* frequent nachtpijn of rustpijn
* duidelijke pijn wordt ervaren in het gehele bewegingstraject. 

Een passief eindgevoel kan niet worden vastgesteld
* groot verschil in ROM-amplitude vanwege de pijn, AROM << PROM

Matige reactiviteit:
* matig pijn niveau (NPRS 4-6)
* af en toe nachtpijn of rustpijn
* pijn wordt ervaren in eindstandige actieve en passieve bewegingen
* klein verschil in ROM-amplitude vanwege de pijn, AROM < PROM

Lage reactiviteit:
* gering pijn niveau (NPRS ≤ 3)
* geen nachtpijn of rustpijn
* pijn wordt ervaren in eindstandige passieve bewegingen
* nagenoeg geen verschil in ROM-amplitude, AROM ≈ PROM

Kenmerken FS met hoge, matige en lage reactiviteit



Kenmerken FS met hoge, matige en lage reactiviteit



Profiel I ‐ adequaat gedrag, louter gunstige contextuele 
factoren, optimaal beloop mag worden verwacht  (maar ook: 
de FS‐patiënt komt bij u halverwege de Frozen fase of in de 
Thawing fase met een progressief verbeterend beloop)

Profiel II ‐ zonder gele vlaggen, overwegend gunstige 
contextuele factoren, voldoende zelfcontrole

Profiel III –met gele vlaggen, overwegend negatieve 
contextuele factoren, onvoldoende zelfcontrole

Frozen Shoulder richtlijnprofielen 

Frozen Shoulder diagnose beschrijving 

Frozen shoulder
•DM  
•frozen fase
•hoge reactiviteit
•profiel 2 (inadequaat beweginsgedrag

Frozen shoulder
•frozen fase
•Matige reactiviteit
•Profiel 1 (adequaat beweginsgedrag) 

> 20 

< 20 

Dank voor uw aandacht


