
Schouderblessure

 

 

 

Schouder blessures komen vaak voor bij handbal. We hebben te 

maken met verschillende blessures:

    -  Acute blessures na een trauma (bijvoorbeeld na val of hangen 

aan de schouder)

    -  Niet – acute blessures (overbelasting, verkeerde houding, 

verminderde spierkracht, coördinatie/ stabiliteit van de schouder 

spieren, verminderde beweeglijkheid vanuit de wervelkolom).

 

Een belangrijk onderdeel van de schouder is de rotator cuff. De 

rotator cuff is een verzamelnaam van de 4 spieren in de schouder die 

een groot deel van de schouderstabiliteit op zich nemen. Bij zwakte, 

afname van kwaliteit of verminderde functie van deze spieren/pezen 

kan in veel gevallen tot schouderklachten leiden.  De spieren zorgen 

ervoor dat de schouderkop goed in de kom wordt gestabiliseerd 

tijdens schouderbewegingen.

 

 

 
Je hebt een grotere kans op een schouderblessure bij:

-  Eerder een schouderblessure hebben gehad

-  Geen goede warming-up voor de training of wedstrijd

-  Verminderde coördinatie, stabiliteit of spierkracht rotator cuff

-  Verminderde beweeglijkheid van het schoudergewricht of van de wervelkolom

 

Symptomen die voorkomen bij een schouderblessure zijn pijn tijdens of na de 

training/wedstrijd, uitstraling in de bovenarm, krachtsverlies van de schouder, en verminderde 

coördinatie tijdens gooi/werp beweging (minder goed gericht kunnen schieten)

Risicofactoren van schouderblessures

Vaststellen van schouderblessures

Het is van belang op tijd met schouderklachten naar de fysiotherapeut te gaan. Daardoor kun 

voorkomen je dat je langdurig uit de roulatie ligt met het handballen. Door middel van 

vraaggesprek en onderzoek van de schouder kan worden vastgesteld wat voor soort 

schouderklacht het is. De fysiotherapeut kan jou advies geven en eventueel behandelen 

wanneer nodig.

Mocht je schouderklachten hebben laat dit dan 

controleren bij een van de fysiotherapeuten van 

SKS (Daniel Muller of Maaike van Doorn, 

inloopspreekuur op woensdag van 17.15-18.15 in 

de Boerhoorn)

 

Aanmelden via de SKS Blessure App kan 

natuurlijk ook. De app is gratis downloadbaar in 

de App store voor Apple en Android: SKS 

Fysiotherapie blessure melding
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Voorkomen (preventie) van schouderblessures

Schouderblessures kunnen voorkomen worden door:

- Een goede warming-up voor de training en wedstrijd

- Rotator cuff training gericht op coördinatie, stabiliteit en spierkracht (zie de 3 oefeningen)

- Zorgen voor optimale mobiliteit van de schouder

Oefening 1: Endorotatie schouder met dynaband 3x15hh

Sta rechtop en bind een elastische band aan een stevig punt 

naast u. Houd het andere eind in uw aangedane hand met wat 

spanning op de band. Buig uw aangedane elleboog in een 

rechte hoek. Houd uw schouderbladen naar achteren en naar 

beneden, en draai de arm naar binnen, waarbij uw elleboog los 

in de zij steunt. Controleer de beweging terug naar de 

beginpositie en herhaal de oefening.

Oefening 2: Exorotatie schouder in zijlig met dumbell of flesje water of zand

Oefening 3: Rollen met bal verticaal: 3x15hh

 

 

 

 

 

Ga op je zij liggen. Pak de dumbell op. Duw 

je elleboog tegen je heup en zorg ervoor dat 

je elleboog vast aan je zij blijft. Draai zo ver 

als je kunt naar buiten zonder dat je elleboog 

uit je zij komt. Dit is het belangrijkste van 

deze oefening. Keer terug naar de 

uitgangspositie. 3x15 herhalingen

Sta richting een muur en duw comfortabel - met één hand - een bal 

tegen de muur op schouderhoogte. Span rustig uw schouderbladspieren 

aan, houd uw schouderblad tegen uw ribbenkast en maak kleine 

bewegingen omhoog en omlaag met de bal. Verhoog het aantal 

herhalingen om het uithoudingsvermogen van deze spieren te verhogen. 

Herhaal aan beide kanten.


