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Beste�patiënt,

U�zal�binnenkort�een�ingreep�ondergaan�aan�de�schouder.�Uw�arts�heeft�u�
reeds�uitleg�gegeven�over�de�heelkundige�ingreep,�in�deze�brochure�kan�u�
daarnaast�nog�wat�praktische�informatie�terugvinden.
Heeft�u�na�het�lezen�van�deze�brochure�nog�vragen,�dan�kan�u�steeds�bij�ons�
terecht.

REVAazVesalius
Dienst Orthopedie
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INLEIDING

Een arthroscopie is een kijkoperatie van een gewricht waarbij de arts door 
middel van kleine incisies met een camera in het schoudergewricht kan kijken 
en indien vereist letsels aan het gewricht kan behandelen/herstellen.

Voordelen van een arthroscopie:
• letsels kunnen preciezer bepaald en behandeld worden
• minder ingrijpend dan een open ingreep en vlotter herstel

INGREEP

De ingreep is afhankelijk van de letsels

--> Peesherstel
--> Verwijderen van een calcificatie
--> Decompressie (creëren van voldoende ruimte voor de pezen)
--> Verwijderen van artrose aan het AC gewricht
De verdoving bij een arthroscopie is een algemene narcose in combinatie met 
een interscaleen blok. Dit laatste zorgt ervoor dat uw arm volledig verdoofd 
aanvoelt gedurende 6u tot 16u.

Op de afdeling ontvangt u nog een volledige informatiefolder ‘zenuwblock bij 
schouderchirurgie’.

NA DE INGREEP

Het is belangrijk om zo lang uw arm verdoofd aanvoelt:

• de arm te beschermen in een sling om geen kwetsuren op te lopen
• contact met warme, koude en scherpe voorwerpen te vermijden
• de arm regelmatig te verplaatsen om drukletsels te voorkomen

Bij een ingreep zonder peesherstel is het belangrijk zo snel mogelijk te 
mobiliseren. Indien er wel een peesherstel gebeurt, dient u gedurende 6 
weken een abductieverband te dragen.

Hierover zal zowel de arts als de kinesitherapeut en de ergotherapeut u 
informeren.
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IMMOBILISATIE DOOR MIDDEL VAN EEN SLING

De bedoeling van de sling is om de schouder tijdelijk te ondersteunen en rust 
te bieden. Zorg dat u de sling naar behoren draagt, en dat u echt het gevoel 
hebt dat uw arm/schouder hierin kan rusten.

Draag de sling gedurende een 3-tal dagen, tenzij anders geadviseerd door uw 
arts.

      

IMMOBILISATIE DOOR MIDDEL VAN ABDUCTIEKUSSEN

Enkel voor patiënten met een peesherstel

Na uw schouderingreep zal u een 
abductiekussen moeten dragen om 
uw schouder te immobiliseren.
Dit abductiekussen dient u in 
principe te dragen tot 6 weken na de 
ingreep. (tenzij anders geadviseerd 
door uw arts)
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De bedoeling van het immobilisatie verband is enerzijds ervoor te zorgen dat 
er geen ongecontroleerde bewegingen kunnen uitgevoerd worden, anderzijds 
is het ook belangrijk dat uw arm/schouder in het verband kan rusten.

1. Leg de draagdoek voor u op tafel met alle riemen los

2. Leg met de hand van de niet-geopereerde zijde de hand en arm van de 
geopereerde zijde in de draagdoek

3. Trek de zijkanten van de draagdoek goed omhoog en zorg dat je arm goed 
in de draagdoek zit
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4. Ga zitten op een stoel en sluit de bovenkant van de draagdoek 
(drukknopjes en velcro). Zorg ervoor dat de draagdoek goed aan de zijkant zit 
zodanig dat uw schouder in een neutrale positie staat

              

   

 5. Neem met de hand van de niet-geopereerde zijde de bovenste riem en 
doe deze over de schouder van de niet-geopereerde zijde naar voor en maak 
hem vast.

  



9

6. Neem de onderste draagriem en breng deze via de rug naar voor. Maak 
hem vast ter hoogte van de zijkant van het abductiekussen
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Tip bij het nemen van draagdoek achter de rug:

1. 

Ga naast een tafel staan met de 
draagriem hangend aan de zijkant 
van een tafel

2. 

Ga tegen de tafel staan en op 
die manier kan u gemakkelijk de 
draagriem vastnemen met de hand 
van de niet geopereerde zijde
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REVALIDATIE

De dag na de ingreep zullen de kinesitherapeut en de ergotherapeut reeds bij 
u langskomen.

Zij zorgen voor:

• Praktische tips bij alledaagse handelingen zoals wassen, aankleden,…
• Oefenen van het aandoen van uw immobilisatieverband indien nodig
• Bewegingen van hand, pols en elleboog
• Aanleren van een aantal oefeningen die u ook thuis mag uitvoeren

Oefeningen voor thuis

Pendeloefeningen

Uitgangshouding:
Sta in lichte spreidstand, steun met de hand van de niet-aangedane zijde op 
een stoel of tafel en buig de romp licht voorover.

Uitvoering:
Laat de arm van de aangedane zijde recht naar beneden hangen, ontspan 
de schouder en maak d.m.v. de zwaartekracht bewegingen in alle richtingen 
(voor/achter – links/rechts – cirkeltjes). Herhaal deze oefening een 3-tal keer 
per dag gedurende 5 minuten.
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Scapula-settings/houdingsoefeningen

Uitgangshouding:
Ga recht zitten op een stoel.

Uitvoering:
Beweeg uw schouderbladen naar beneden en naar binnen, zonder 
bewegingen van de arm. Hou uw hoofd in een neutrale positie. Hou deze 
positie een 10-tal seconden aan en voer de oefeningen 10x uit.

Mobilisaties:�buigen�en�strekken�van�pols,�hand�en�elleboog

Uitgangshouding: In zit of stand
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Uitvoering: buig en strek uw vingers

   

Uitvoering: buig en strek uw elleboog zonder beweging in de schouder
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PRAKTISCHE TIPS BIJ ALLEDAAGSE HANDELINGEN

Ochtendtoilet

Aankleden
• voorzie best kledij met een rits
• eerst de mouw van de geopereerde zijde aandoen
• schoenen zonder veters

Uitkleden
• eerst de mouw van de niet-geopereerde zijde uitdoen

Wassen�aan�de�lavabo
• in zit
• sling/abductiekussen mogen uit maar zorg steeds voor ondersteuning van 

de geopereerde zijde

 Wassen in douche
• zorg steeds voor een waterdicht verband
• antislipmat
• zorg dat er de eerste malen iemand aanwezig is

Transfers in/uit bed

• in bed via de niet geopereerde zijde (deze zijde kortst bij uw kussen)
 --> vanuit zit --> naar lig op niet-geopereerde zijde --> benen in bed
 --> draaien op de rug
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• in bed via de geopereerde zijde (deze zijde kortst bij uw kussen)
 --> vanuit zit schuin op het bed --> benen in bed door te steunen op
       de niet-geopereerde zijde --> vanuit langzit naar ruglig

      

• uit bed: in beide gevallen doet u net het omgekeerde van bovenstaande 
handelingen 

Positionering

Lig en slaaphouding
• leg u niet volledig plat
• leg een kussen (niet uw hoofdkussen) of opgerolde handdoek onder de 

geopereerde arm

In zit
• zorg ervoor dat de arm steeds ondersteund is

In stand
• draag uw sling/abductiekussen zo lang geadviseerd door de arts
• zorg dat u deze juist draagt zodanig dat dit de nodige steun biedt
• draag dit zo dat uw hand iets hoger is dan de elleboog
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Huishoudelijke taken

• plaats alles wat u nodig hebt binnen handbereik
• doe zo veel mogelijk handelingen éénhandig
• draag geen lasten
• indien u een voorwerp moet manipuleren: hou het dan vast met de 

geopereerde zijde, zodanig dat u de handeling met de niet-geopereerde 
zijde kan uitvoeren

Autorijden

• enkel indien u voldoende controle heeft over uw schouder
• altijd eerst toestemming vragen aan de behandelend arts
• dragen van een autogordel is verplicht
 -->    indien de autogordel aan de geopereerde zijde loopt,
   plaatst u hem best zo hoog mogelijk

NOG ENKELE RICHTLIJNEN

Pijn
Het is mogelijk dat u in de thuissituatie nog wat pijn ondervindt. Neem 
daarom de voorgeschreven pijnmedicatie en leg regelmatig ijs gedurende 15 
tot 20 minuten een 4x/dag.
Indien u ondanks de medicatie,  rust en ijsapplicatie toch een toename van de 
pijn ondervindt, kan u steeds terug contact opnemen met uw behandelend 
geneesheer.

Hechtingen en verband
Na de ingreep krijgt u een groot absorberend verband. Dit verband zal de dag 
na de ingreep vervangen worden en uw wonde zal verzorgd worden.
Dit laatste verband mag 14 dagen ter plaatse blijven totdat u bij uw arts 
(specialist of huisarts) op consultatie gaat om de wonde te controleren en zo 
nodig de hechtingen te verwijderen.  Enkel indien het verband loskomt, dient 
u het te vervangen. U mag de wonde zelf ontsmetten en een nieuwe pleister 
aanbrengen.

In sommige gevallen zal uw arts gebruik maken van oplosbare hechtdraad in 
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combinatie met steristrips. De steristrips mogen 14 dagen ter plaatse blijven. 
Indien ze loskomen, mag u ze zelf verwijderen.

Baden en douchen kan vanaf één week na de ingreep en enkel met een water 
afstotende pleister.

CONTROLE AFSPRAKEN

• controle afspraken en de nodige voorschriften zullen worden voorzien 
voor uw ontslag

• indien u een voorschrift ontvangt voor kinesitherapie kan dit zowel bij de 
privé-therapeut als in de ambulante revalidatie REVAazVesalius
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AMBULANTE REVALIDATIE

    

• na uw ontslag uit het ziekenhuis bieden wij u de mogelijkheid om verder 
bij ons te revalideren. Administratief moet u hiervoor niet in orde maken. 
Dit wordt geregeld via ons secretariaat

• binnen ons centrum bieden wij een multidisciplinaire behandeling 
bestaande uit zowel kine- als ergotherapie gebruikmakend van een 
arsenaal aan technieken en apparatuur.

• tijdens uw 1ste intake afspraak wordt op basis van uw doelen een 
individueel revalidatieprogramma opgesteld

• revalideren kan elke weekdag tussen 8.00 en 18.00 uur
• combinatie met een privé therapeut is perfect mogelijk, enkel niet op 

dezelfde dag

CONTACT

 Secratariaat Orthopedie T. 012 39 79 02
 Secretariaat REVA T. 012 39 79 50
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2Hazelereik 51 • 3700 Tongeren • 012 39 61 11 
Hospitaalstraat 15  • 3740 Bilzen • 012 39 61 11

www.facebook.com/azVesalius
www.twitter.com/az_Vesalius

www.azvesalius.be


