
Schouderpijn 
STEP®          Rotator Cuff 

 

De schouder is één van onze meest  

beweeglijke gewrichten. Tot PIJN ter hoogte 

van de bovenarm en/ of de schouder ons 

verwittigt dat wij onvoorzichtig geweest zijn.  
 

WAAR zit de blessure ? 

Leg een hand in je onderrug. Plaats uw andere 

met vingers voor de buitenkant  

 van het sleutelbeen, daar 

onder zit een 

peesblessure van de 

schouderspieren. 
 

TEST  
De arm opwaarts heffen wordt plots een hele 

opgave of kan gewoon niet meer. 
 

In de hoogte 

werken met de 

armen gaat niet 

meer zonder pijn.  

 

Schouderklachten door Armheffen 
De kop van de bovenarm 

roteert in het gewricht door 

trek van de kleine 

schouderspier. Wanneer een 

blessure aanwezig is in de 

pees of in de spier is deze 

beweging pijnlijk. 
 

Tendinitis, Froozen shoulder, Impingement of 

inknelling en bursitis worden uitgelokt of/en in 

stand gehouden door armheffen. 

 

 

Waarom? 

KRACHTEN - Last/Lastarm 
Onze schouder- armkraan mag er anders 

ook zijn. De hand- schouderafstand is onze 

lastarm. 30 kg Spierkracht is nodig om de 
arm (5kg)  gewoonweg op te heffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie met gestrekte arm een gewicht van 5kg 

   optilt, verwekt  een trekkracht van 90 kg. 
 

• SCHOUDERKLACHTEN, hoe los je dat op ? 
Door het korte LASTARM principe 

te hanteren bij arm heffen.  

 

 

 

 

 

 

Het  STEP Schouderboek 
vertelt hoe jezelf de klachten kunt 

    voorkomen en oplossen.. 30 blz. met foto’s 
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Preventie - Snel Herstel 
 

❶ BESCHERMING 
Beperking van de lastarm 

ontlast het schoudergewricht. 
 

Rafys MITELLA         Rafys PSI 
 

 

 

 

 

 
Onbelast dragen arm            P.S.I. (Partiële Schouder      

Immobilisator) 

 
           

❷ VEILIG GEBRUIK 
      Aangedane schouder- arm ontlasten: 

- door de andere hand meer te gebruiken 

- door de pijnlijke arm te ondersteunen 

- door de beide handen te gebruiken 

- door de last zo dicht mogelijk te houden. 
 

 

❸ THUISOEFENTHERAPIE 
Oefenen van de beweeglijkheid. 

    

Rafys 
SCHOUDER OEFENKATROL 

- arm onbelast bewegen 

- wordt gefixeerd aan deur 

- bij Froozen Shoulder 

 

       Rafys       
SCHOUDER THUISTRACTIE  

- fixatie aan de deur 

- polsmanchet met unster 

 - bij impingement of inknelling 

            

JA 

       Wetenschappelijke verantwoording 

Meer info 

               www.step-belgie.com 

www.step.nl 

     www.stepfilmservice.nl 



STenniselleboog 
STEP®          Epicondylitis 
 

Als het heffen van een kopje troost meer pijn dan 

troost geeft. Als uitwringen van een vaatdoek niet 

meer kan zonder pijn aan de buitenzijde van de 

elleboog … Dan heb je waarschijnlijk een 

TENNISELLEBOOG. 
 

WAAR zit de blessure ? 
Plooi de arm 90° en maak 

een vuist. Leg je wijsvinger 

in het dal bij 4, daar hecht 

de pees van de kleinste spier 

zich vast. 
 

TEST 
Maak een stevige vuist met elleboog 90° 

geplooid. Blijf knijpen 

en strek. 

Doe hetzelfde met 

een kan in de hand. Is 

dit pijnlijk dan heb je 

waarschijnlijk een tenniselleboog. 
 

Tenniselleboog door knijpen en strekken ! 
Bij het strekken 

           loopt de pees 

      over de knobbel 
      met wrijving als 

      gevolg.  

Bij strekking met knijpen is de spanning op de 

pees groter en bijgevolg de wrijving ook groter. 

Tenniselleboog is een FrictieSyndroom ! 

Frequent strekken met knijpen is de meest 

provocerende beweging. 

Waarom ? 
KRACHTEN - Last/Lastarm 

Onze elleboog - hand kraan mag er anders 

ook zijn. De elleboog - pols is onze lastarm. 

 

10 kg in de hand 
betekent  

60 kg trekkracht 
in de elleboog. 

 

 
 

Bij de strekken 

wordt de pees 

maximaal 

aangespannen. 

Onder de pees zit een ontstekingsweefsel, 

blaarvorming door het vele wrijven. 
 

 

• TENNISELLEBOOG, hoe los je dat op ? 

Tijdelijke ontlasting van de ontstoken pees, 

door strekken en knijpen te beperken. 
 

Het TENNISELLEBOOG boek 

vertelt hoe jezelf klachten 

kunt voorkomen en hoe je 

die snel kunt oplossen.  

30 blz. met foto’s. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                    
 

   Preventie - Snel Herstel 
 

❶ BESCHERMING 

Volgens de graad van aandoening zal de 

elleboog- en/of polsfunctie beperkt moeten 

worden. 

Beperken van strekken: 
Rafys  Elleboogorthesebrace 
- elleboogkous met kruisbanden 

- hoek van de spalk instelbaar 

(wanneer strekken al pijnlijk is). 

 

 

 

Beperken van de aanspanning van de spier: 
 

          Rafys Tenniselleboogband 
        - universeel of anatomisch 

        - drukelement 

        - sportuitvoering met  

        elastisch tussenstuk. 

 
 

 

❷ VEILIG GEBRUIK 
      Aangedane elleboog- arm ontlasten: 
- door andere hand te gebruiken 

- door met gebogen elleboog te werken 

- door de hand onderhands te gebruiken 

Preventie- ergonomische maatregelen: 
- aandacht voor grip, besnaring en ballen 

bij racketsporten. 
 

❸ THUISOEFENTHERAPIE 
Progressief  optrainen van de knijpkracht. 

 

  

                         
 

 

           Digiflex                Theraflex oefen Putty      

  

                          

     

Is gespecialiseerd in hulpmiddelen  

die fysieke overbelasting en blessures voorkomen 

en bij blessures natuurlijk herstel bevorderen. 

www.orthoshop.be 


