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Focuskliniek Orthopedie
Laat u bewegen

In overleg met uw orthopedisch chirurg heeft u besloten
om via een kijkoperatie de scheur in de rotator cuff van uw
schouder te herstellen. Deze operatie wordt ook wel een
artroscopie genoemd. Artroscopie komt uit de Griekse taal en
betekent letterlijk kijken (scopie) in een gewricht (arthros). U
wordt hiervoor binnenkort opgenomen. In deze folder vindt u
informatie over de voorbereiding, de ingreep en uw herstel na de
operatie.

Over de Focuskliniek Orthopedie
De Focuskliniek Orthopedie biedt gespecialiseerde zorg voor alle ingrepen
aan het bewegingsapparaat (gewrichten, botten, spieren, pezen en
zenuwen). Gespecialiseerde artsen, operatie- en verpleegteams, eigen
operatiekamers en een eigen verpleegafdeling bieden de patiënt de
garantie van de beste zorg en de hoogste service. Als onderdeel van een
ziekenhuis, maar met eigen voorzieningen, biedt de kliniek u de zekerheid
van alle zorg, direct bij de hand.

Wat is een artroscopie van de schouder?
Het schoudergewricht bestaat uit drie botdelen: de kop van de bovenarm,
het schouderblad en het sleutelbeen. Om het schoudergewricht heen
bevindt zich het gewrichtkapsel. Daaromheen lopen spieren en pezen. Deze
spieren en pezen heten de rotator cuff, kortweg de cuff genoemd. Door de
spieren aan te spannen, gaat de schouder bewegen.
Een artroscopie is een ingreep waarbij de orthopedisch chirurg in de
schouder kan kijken en afwijkingen direct kan behandelen. Daarvoor wordt
een zogenaamde scoop gebruikt. Dit is een dun buisje met een camera. De
scoop wordt via drie tot vijf kleine sneetjes ingebracht. De sneetjes worden
ook gebruikt om operatie-instrumenten in te brengen in de schouder om
de afwijking te behandelen. Om zowel voor als achter in de schouder te
kunnen kijken, maakt de orthopedisch chirurg meerdere steekgaatjes.

Een scheur van de rotator cuff
Als er een scheur is ontstaan in pees, spier én gewrichtskapsel, wordt dit
een cuff ruptuur genoemd. Een cuff ruptuur wordt meestal veroorzaakt
door:
• slijtage van de cuff tussen de schouderkop en het schouderdak;
• een val op de schouder.
Op hogere leeftijd kan de cuff spontaan scheuren.
Een behandeling met pijnstillers, fysiotherapie en een injectie met
ontstekingsremmers verminderen vaak de klachten. Heeft dit geen effect
en blijft er krachtsverlies bestaan? Dan adviseren we om een operatie uit
te voeren. Tijdens de operatie wordt de cuff hersteld. Na de operatie is een
uitgebreide nabehandeling nodig om het functioneren van de schouder te
herstellen.

Voordelen van de operatie
Voordat tot een operatie besloten wordt, bespreekt uw orthopedisch
chirurg de risicofactoren en de prognose van de ingreep met u. Voordelen
van een kijkoperatie zijn een sneller herstel en minder pijn na de ingreep.
Na de operatie en revalidatie zult u de schouder beter kunnen bewegen,
minder pijn hebben en meer kracht krijgen.

Voorbereiding
Preoperatief onderzoek
U gaat voor de operatie naar het spreekuur van de anesthesioloog. De
anesthesioloog bespreekt uw gezondheidstoestand met u. Ook bespreekt
hij of zij welke verdoving er gebruikt gaat worden. De operatie vindt in dit
geval plaats onder algehele narcose.
Er wordt bloedonderzoek aangevraagd. Eventueel worden er een
hartfilmpje (ECG) en een röntgenopname van de longen gemaakt. Voor
goedkeuring voor de operatie kan het nodig zijn dat de anesthesioloog
u verder laat onderzoeken door bijvoorbeeld een internist, cardioloog of
longarts.

Waar u verder rekening mee moet houden:
• Na de operatie zit de arm in een speciale mitella (mastersling), met een
verstevigende band om de nek en de rug.
• Omdat de verdoving mogelijk nog niet helemaal uitgewerkt is, mag u na
de operatie niet zelf naar huis rijden.
• Omdat uw arm in de mastersling zit en u rustig aan moet doen, is het
prettig als er thuis iemand is die u na de operatie kan opvangen.

De operatie
Opnamegesprek
Op de afdeling wordt u door een verpleegkundige ontvangen. Hij of zij
geeft u informatie over de voorbereiding op de operatie en de gang van
zaken tijdens uw verblijf op de afdeling. Eventueel wordt er bloed geprikt
en wordt uw bloeddruk gemeten. Voordat u naar de operatieafdeling
gaat, krijgt u een operatiejasje aan. Uw sieraden moeten af en als dat
nodig is, moet u uw gebit uit doen. U zult ongeveer drie tot vier uur op het
operatiecomplex zijn.
Time-outprocedure
Bij aankomst op de operatiekamer zullen er voor uw veiligheid nog
een aantal zaken gecheckt worden. Ook wordt er door de opererend
chirurg met een stift een pijl op de te opereren schouder getekend. Het
operatieteam vraagt hierbij uw medewerking.
De ingreep
De operatie vindt plaats onder algehele narcose. Daarnaast kan de arm
extra worden verdoofd om de pijn na de operatie te verminderen. De
anesthesioloog geeft u dan een verdovingsprik in de hals. Dit gebeurt
voordat u de algehele narcose krijgt. Tijdens de operatie ligt u op uw zij. De
orthopedisch chirurg maakt drie tot vijf kleine sneetjes. Hij of zij kijkt met
de scoop in het schoudergewricht of er geen ernstige artrose (=slijtage)
is en hoe de kwaliteit van de spieren en pezen is. Daarna wordt via de
steekgaatjes de cuff weer aan het bot gehecht, zodat de cuff weer kan
vastgroeien.

Afhankelijk hoe groot de scheur is, hecht de orthopedisch chirurg de
scheur met één of meerdere zogenaamde botankers. Dit zijn een soort
plugjes die in het bot worden vastgezet en waar hechtdraden uitkomen.
Heel soms komt het voor dat er te weinig ruimte in de schouder is om
via de kijkoperatie de cuff te herstellen. De orthopedisch chirurg zal dan
een van de kleine sneetjes iets groter maken en via deze wond de cuff
herstellen.
De operatie duurt één tot twee uur.

Na de operatie
Na de operatie blijft u ongeveer een uur op de uitslaapkamer. Uw arm zit
na de operatie in een speciale mitella (mastersling). Als alles goed met
u gaat, gaat u terug naar de afdeling. Voordat u naar huis gaat, komt de
orthopedisch chirurg of de arts in opleiding tot specialist (AIOS) langs om
uitleg te geven over de operatie en de behandeling die u heeft gehad.
Voor ontslag uit het ziekenhuis komt ook de fysiotherapeut bij u
langs. Voor een goed resultaat is het belangrijk om nauwkeurig het
revalidatieprogramma te volgen dat u bij ontslag ontvangt.
U kunt in de loop van de dag weer gewoon eten en drinken. U blijft een
nacht opgenomen in het ziekenhuis.
Wondjes
Na de operatie heeft u drie tot vijf kleine littekens rond de schouder.
Het is gebruikelijk dat u nog enkele weken last hebt van pijn en zwelling.
Daardoor kan het gewricht warm aanvoelen. U kunt het schoudergewricht
koelen met een ijspakking. Bij douchen moet u de wond zo droog mogelijk
houden. Het is niet nodig om thuis de wond te verbinden. Als u het prettig
vindt, kunt u een pleister op de wond plakken. De hechtingen waarmee de
kleine steekgaatjes zijn gehecht, worden na 10-14 dagen verwijderd door
de huisarts. Het kan ook zijn dat dit tijdens de controle op de polikliniek
gebeurt.
Als u doucht mag u de arm uit de mastersling halen. Laat uw arm langs uw
lichaam hangen, zodat u uw oksel kunt wassen.

Pijn
Het is voor het herstel beter dat u na de operatie zo min mogelijk pijn
heeft. De verpleegkundige vraagt u daarom regelmatig of en hoeveel pijn
u heeft. U krijgt pijnstillers van de verpleegkundigen. Het is belangrijk
deze in te nemen, ook als u weinig pijn heeft. Het is normaal dat u na de
operatie pijn en ongemak (zoals misselijkheid) ervaart. U moet dit bij de
verpleegkundige aangeven.
Voor thuis krijgt u een recept met pijnstillers mee die u kunt ophalen
bij uw apotheek. Daarbij gaat u ook paracetamol gebruiken. Zorg dat u
paracetamol van tevoren al in huis hebt.
Mastersling
Direct na de operatie heeft u een mastersling om. Deze draagt u vier weken.
Na vier weken hoeft u de mitella in huis niet meer te dragen, maar is het wel
verstandig om deze buitenshuis te dragen.

Nabehandeling en fysiotherapie
Het totale herstel duurt ongeveer zes tot negen maanden. Voor een
goed resultaat is het nauwkeurig volgen van de nabehandeling en
oefeningen belangrijk. Hieronder staan de oefeningen kort uitgelegd. Uw
fysiotherapeut zal deze met u bespreken en u uitleggen hoe vaak u de
oefeningen thuis moet uitvoeren. Het is verstandig om twee weken na de
operatie gebruik te maken van een fysiotherapeut.
U mag direct na de operatie beginnen met hand-, pols- en
elleboogoefeningen. Na twee weken mag u zogenaamde circumductieoefeningen gaan doen.
De verstevigende band om de rug van de mastersling mag dan af worden
geknipt. De band om de nek laat u nog zitten. Na vier weken mag u geleid
actief gaan oefenen. Na zes weken mag u actief gaan oefenen. Het duurt
namelijk ongeveer zes weken voordat de cuff goed is vastgegroeid.
U zult merken dat de beweeglijkheid van uw schouder na zes weken
fors beperkt is. In de periode hierna zal de fysiotherapeut met u werken
om de beweeglijkheid terug te krijgen. Dit gebeurt met rekoefeningen.

Het uitvoeren van deze oefeningen mag niet zo pijnlijk zijn dat u na
fysiotherapie meer pijn heeft dan daarvoor. In de eerste drie maanden is het
ook niet verstandig om zogenaamde katroloefeningen te doen. Het is beter
om de rotatie-oefeningen te doen. Na drie maanden zult u merken dat de
beweeglijkheid steeds meer toeneemt. U kunt dan gaan starten met lichte
krachttraining voor zover de pijn dit toelaat. Uw fysiotherapeut zal u hierbij
uitleg geven en verder begeleiden.
Als u na het oefenen last heeft van de schouder, dan kunt u een ice-pack
gebruiken. Houd de ice-pack op de schouder en leg een doek tussen de
huid en de ice-pack.

Oefeningen
Het is van belang om goed te oefenen met de aangedane arm. Als u
niet beweegt, dan kan er verstijving van de gewrichten optreden. Voer
onderstaande oefeningen tien keer achter elkaar uit en herhaal dit om het
uur:
• Maak een vuist en strek de
vingers.

• Maak een vuist en draai
linksom en rechtsom
rondjes met de pols.

• Draai uw onderarm naar
binnen en naar buiten met
gebogen elleboog.

• Buig en strek uw elleboog.
U kunt uw onderarm
ondersteunen met
de andere arm. Deze
oefening niet doen als u
aan de bicepspees bent
geopereerd.

• Draai voorwaarts en
achterwaarts rondjes met
de schouders.

Aanleggen mastersling (mitella)
De fysiotherapeut heeft de mitella al voor u op maat gemaakt. U hoeft de
band om de schouder dus niet meer in te stellen. Het aanleggen gaat als
volgt:
• Laat de arm ontspannen naar beneden
hangen, zodat deze los van het lichaam is.
Schuif de zak om de onderarm (als u ook
bent geopereerd aan de bicepspees mag u
uw arm nog niet actief buigen).
• Trek de band over uw hoofd zodat deze
om de schouder hangt. Zorg ervoor dat de
elleboog in het hoekje van de zak van de
mitella ligt.

• Druk de knoopjes vast, zodat de zak dicht
is.

• Maak vervolgens de band vast. Deze gaat
achter de rug langs, door de ring onder de
pols en wordt vervolgens vastgeplakt.

• U kunt uw duim in de lus voor de duim
plaatsen, maar dit hoeft niet.
• De aangedane schouder moet nu iets
hoger zijn dan de andere schouder,
zodat deze ontlast wordt. Uw hand moet
iets hoger liggen dan de elleboog. Zo
voorkomt u zwelling in de hand en vingers.
De band om het middel mag na twee weken worden afgeknipt .

Controle
Na tien tot 14 dagen heeft u een afspraak om de hechtingen te verwijderen.
Na ongeveer zes weken komt u voor controle terug bij uw orthopedisch
chirurg of de assistent. Afhankelijk van het herstel wordt de verdere aanpak
met u besproken. U kunt uiteraard ook vragen stellen.
De afspraken krijgt u mee bij ontslag uit het ziekenhuis. U komt nog terug
voor controle op de polikliniek na drie, zes en soms negen maanden.

Adviezen
• U draagt gedurende vier weken continu (ook ’s nachts) een mastersling.
• Als u de mastersling draagt moet uw hand iets hoger dan uw elleboog
zijn.
• De eerste vier weken mag u niet op de geopereerde zijde slapen.
• De eerste vier weken is het verstandig de geopereerde arm te
ondersteunen met een kussen.
• U mag zes weken niet zwaar tillen; maximaal een kopje koffie.
• U mag zes weken niet (brom)fietsen of autorijden.
• Als u de oksel wilt wassen, kunt u naar voren hangen. De arm hangt dan
ontspannen los van het lichaam. U kunt zo bij uw oksel komen.

• Bij het aankleden kunt u het beste eerst de aangedane arm door de mouw
doen.
• Als u een mitella draagt, kunt u bij het uitvoeren van de oefeningen ook
het drukkertje boven de duim losmaken. U kunt dan de arm vrij bewegen
zonder dat u de mitella helemaal af moet doen.

Complicaties
Complicaties bij een kijkoperatie komen zelden voor. Maar er is een kleine
kans op een:
• langdurige, forse zwelling;
• bloeding;
• ontsteking van het schoudergewricht.
De kans op een nieuw letsel na de operatie is klein. Over het algemeen is
de kans hierop groter wanneer mensen intensief aan contactsporten en/of
zware arbeid doen.
Neem contact op als:
• u kortademig bent of pijn heeft op uw borst bij het ademen;
• uw wond gaat bloeden;
• uw schouder dikker of roder wordt en/of warm aanvoelt;
• uw schouder steeds meer pijn gaat doen, ook al bent u minder gaan
oefenen en bewegen;
• u hoge koorts heeft, boven de 38,5 ºC.

Opleiding tot orthopedisch chirurg
HMC (Haaglanden Medisch Centrum) is een topklinisch ziekenhuis met
opleidingsbevoegdheid voor het specialisme orthopedie. De artsen in
opleiding tot specialist (AIOS) orthopedie vervullen een deel van hun
opleiding in ons ziekenhuis. De AIOS orthopedie kunnen (delen van)
operaties uitvoeren. De AIOS staan altijd onder directe supervisie van één
van de orthopedisch chirurgen.

Tot slot
Enkele dagen na de operatie zal de verpleegkundige van de Focuskliniek
contact met u opnemen en vragen hoe het gaat.
Belangrijke telefoonnummers:
Polikliniek:
088 979 42 41
Maandag t/m vrijdag tijdens kantooruren
Spreekuur verpleegkundig specialist (voor medische vragen en
herhaalrecepten):
088 979 58 60
Dit spreekuur is van maandag t/m vrijdag van 11.30 - 12.00 uur
U kunt de verpleegkundig specialist ook bereiken via e-mailadres:
VSorthopedie@haaglandenmc.nl
Focuskliniek orthopedie verpleegafdeling:
088 979 80 81.
De Focuskliniek is in het weekend gesloten van zaterdagmiddag 16:00 uur
tot maandagochtend 07:00 uur. In de tussentijd kunt u bij dringende vragen
of bij complicaties de Spoedeisende Hulp (SEH) bellen. De SEH van HMC
Bronovo is bereikbaar via telefoonnummer 088 979 44 45.
Fysiotherapie:
088 979 23 23
Maandag t/m vrijdag van 08.00 - 12.00 en van 13.00 - 15.00 uur
Voor meer informatie kunt u ook onze website bekijken:
www.haaglandenmc.nl.

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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