Adviezen na een
artroscopie van
de schouder
Focuskliniek
Orthopedie

Focuskliniek Orthopedie
Laat u bewegen

U heeft een kijkoperatie van de schouder ondergaan. In het
ziekenhuis bent u zo goed mogelijk voorbereid op de situatie
thuis. Toch moet u zich na de operatie aan een aantal leefregels
houden. Met deze leefregels kunt u complicaties voorkomen.
Uw behandelend arts bespreekt eventueel aanvullende
leefregels met u.

Belangrijk
• De eerste dagen is het verstandig de geopereerde arm te ondersteunen
met een kussen
• U mag de geopereerde arm gebruiken voor zover de pijn dat toelaat
• Het zal ongeveer twee weken duren voor u uw arm weer goed kunt
gebruiken. Tot die tijd kunt u niet autorijden
• In hoeverre u de schouder mag belasten heeft uw arts met u besproken

De wond
Het is gebruikelijk dat u nog enkele weken last hebt van pijn en zwelling.
Hierdoor kan de schouder warm aanvoelen. U kunt de schouder zelf koelen
met een ijspakking. De wond mag wel nat worden, maar niet verweken.
Daarom mag u de eerste twee weken niet in bad. Het is niet nodig om thuis
de wond te verbinden. Als u het prettig vindt kunt u een pleister op de
wond plakken ter bescherming van de wondjes.

Pijnmedicatie
U moet minimaal twee dagen paracetamol gebruiken. U mag drie keer per
dag 1000 mg paracetamol slikken. Soms heeft uw behandelend arts u nog
extra medicijnen tegen de pijn voorgeschreven. U krijgt hiervoor dan een
recept mee. U kunt de pijnstilling afbouwen afhankelijk van de pijn.

Wanneer een arts waarschuwen?
Als u thuis last krijgt van onderstaande klachten, dan adviseren wij u
contact op te nemen met uw behandelend arts:
• U bent kortademig of heeft pijn op uw borst bij het ademen
• Uw wond gaat bloeden
• Uw schouder wordt dikker of roder
• Uw schouder gaat steeds meer pijn doen, ook al bent u minder gaan
oefenen en bewegen
• U heeft hoge koorts, boven de 38,5ºC

Telefoonnummers
Tijdens kantooruren:
Focuskliniek Orthopedie
Buiten kantooruren:
Spoedeisende Hulp		

088 979 24 45
088 979 23 80

Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, dan kunt u contact
opnemen met de Focuskliniek Orthopedie.

HMC Antoniushove
Burg. Banninglaan 1
2262 BA Leidschendam
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Bronovo
Bronovolaan 5
2597 AX Den Haag
Postbus 432
2501 CK Den Haag

HMC Westeinde

088 97 97 900
www.haaglandenmc.nl
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