
EPICONDYLITIS 

EEN 

ECHTE 

ITIS 

111. E.F.S.,
DIVERSE ASPECTEN 

A HUIDIGE THERAPIEËN, 
CONTRAÏNDICATIES 

• Fricties, zoals veel toegepast, zijn
gecontraïnäiceenl.

• UKG en Ultrageluid, het extra toevoe
ren van wannte op het ontstoken sub
tendineuze weefsel, zijn eveneens
gecontraïndiceerd, net als dat bij cle cap
sulitis van de schouder het geval is.
De vaak gebezigde opmerking "het
moel eerst erger worden voor het beter
wordt", komt hiermee in een wat ander
daglicht te staan.

B ONDERZOEK 

• HYPEREXTENSIE
Soms treedt bij hyperextensie een ver

mindering van pijn op en is er van maxima
le extensie naar flexie even iets meer pijn. 
Schijnbaar loopt de 111·. extensorcarpi radia
l is brevis bij hyperextensic soms over het 

hoogste punt heen en zit in de weg terug 
weer over het hoogste punt ook even een 
kleine painfull are. 

• EXTENSIE ELLEBOOG ZONDER
KNIJPEN
Passieve en actieve extensie zonder m.

ex tensor carpi radial is brevis contractie is 
nier tot veel minder pijnlijk. Hierbij ont
staat veel minder druk op het ontstoken 
subtendineuze weefsel en navenant minder 
tot geen pijn. 

e KNIJPKRACHT 
De knijpkracht in extensie van de elle

boog is sterk verminderd vergeleken met de 
flexie positie. Met een MY GRIPPER, een 
knijpkrachtmeter ( foto 10) is dit goed te ob
jectiveren. 

De MY GIPPER, een knijpkrachtmeter. om de 
kracht waarbij p(i11 op1reedt vasl 1e stelle 11, ech
ter ook een 1rainingsh11/pmidde/ om ie ll'ainen 
beneden de vastgestelde p,Jnxrens. 

• PIJN BIJ CONTRACTIE
IN ELLEBOOGFLEXlE
Ook pijn bij contractie in flexie is nier

abnormaal, vooral in de acute fase. Bij veel 
ontstekingsreactie en zwelling zal toch ver
hoogde druk op het subtendineuze weefse -
ontstaan, hetgeen tot pijnprikkels zal leide1,. 

C VOORGESTAAN BELEID, 
CONSERVATIEF 

seHOLEND BELEID 

.t\AN DE PRAK , '& 

Voorlichting 

Bewegingsscholing 

Belastbaarheidsverbetering 
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Gezondheidsbescherming 

Thuistherapie programma 

Thuistherapie materialen 

Herintegratie in beroep, hobby, sport 
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