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Focuskliniek Orthopedie
Laat u bewegen

In overleg met uw orthopedisch chirurg heeft u besloten om
vanwege de instabiliteit van uw schouder een artroscopie
(kijkoperatie) van uw schouder te laten uitvoeren. 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.

Het schoudergewricht
De schouder is het meest beweeglijke gewricht in het lichaam. Het
schoudergewricht bestaat uit een grote kop en een kleine kom. Om de kop
in de kom te houden, zijn een stevige kraakbeenring, kapsel, banden en
spieren nodig. Als door een ongeval de kop uit de kom gaat, scheuren de
kraakbeenring, het kapsel en de banden af. Deze groeien niet altijd weer
vast, waardoor de schouder instabiel wordt. Meestal lukt het om de kop
in de kom te houden door de spieren aan te spannen. Maar bij sommige
onverwachte bewegingen, bijvoorbeeld met sporten, kan de schouder weer
uit de kom (dreigen te) gaan.
Een instabiele schouder wordt in eerste instantie behandeld met
fysiotherapie. Wanneer dit onvoldoende resultaat heeft, moet de schouder
met een kijkoperatie weer stabiel worden gemaakt. De behandeling houdt
meer in dan alleen de operatie. Na de operatie moet u een mitella dragen
en fysiotherapie volgen. Deze uitgebreide nabehandeling is belangrijk voor
een goed resultaat.

Voordelen van de operatie
De voordelen van een kijkoperatie ten opzichte van een operatie waarbij er
een grote snee wordt gemaakt, is dat de wonden kleiner zijn. Er is daardoor
minder kans op infectie. Ook is er minder pijn na de operatie. Na de operatie
en de nabehandeling zal de schouder steviger aanvoelen. Het gevoel dat de
schouder uit de kom schiet, verdwijnt bij ongeveer 95% van de patiënten.

Voorbereiding
Polikliniek
U krijgt van een doktersassistente op de polikliniek Orthopedie uitleg over
uw opname. Ook vertelt zij op welke afdeling u zich kunt melden. U krijgt
specifieke informatie mee over de afdeling waar u wordt opgenomen. Het is
belangrijk dat u deze informatie van tevoren goed doorleest.
Preoperatief onderzoek
U gaat voor de operatie naar het spreekuur van de anesthesioloog.
Deze bespreekt uw gezondheidstoestand met u. Ook bespreekt de
anesthesioloog met u welke verdoving er gebruikt gaat worden. De operatie
gebeurt onder algehele narcose of met een regionale verdoving.
Waar u verder rekening mee moet houden:
• Het is verstandig dat u, wanneer de datum van de operatie vaststaat,
alvast een afspraak maakt met uw fysiotherapeut voor de behandeling na
de operatie. U kunt dan vier tot vijf dagen na de operatie meteen met de
nabehandeling beginnen.
• 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 een 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. Er zal eventueel nog bloed geprikt worden
en uw bloeddruk wordt gemeten. Voordat u naar de operatieafdeling gaat,
krijgt u een operatiejasje aan. Ook wordt de operatiezijde gemarkeerd. U
zult ongeveer vier tot vijf uur op het operatiecomplex zijn.
De ingreep
De orthopedisch chirurg maakt twee of drie kleine sneetjes. Via deze
sneetjes worden een kleine videocamera en operatie-instrumenten in de
schouder gebracht. De orthopedisch chirurg maakt de kraakbeenring,
het kapsel en de banden vast aan de schouderkom. De operatie duurt
gemiddeld één tot anderhalf 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. Aan het einde van de dag komt de
orthopedisch chirurg of de of de arts in opleiding tot specialist (AIOS) langs
om uitleg te geven over de operatie. U kunt in de loop van de dag weer
gewoon eten en drinken. Vooral drinken is erg belangrijk.
De fysiotherapeut komt tijdens uw opname langs om de eerste oefeningen
na de operatie uit te leggen. Meestal kunt u de dag van de operatie nog
naar huis.
Wondjes
Na de operatie heeft u twee tot drie kleine littekens rond de schouder.
Het is gebruikelijk dat u de eerste twee weken last hebt van pijn en
zwelling. Daardoor kan het schoudergewricht warm aanvoelen. U kunt het
schoudergewricht koelen met ijs. 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.

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
enige pijn en ongemak (zoals misselijkheid) ervaart. U moet dit direct bij de
verpleegkundige aangeven. Voor thuis krijgt u een recept met pijnstillers
mee die u kunt ophalen bij uw apotheek. U gaat daarnaast ook paracetamol
gebruiken.
Mastersling
Direct na de operatie heeft u een mastersling om. Deze draagt u vier weken.
Na vier weken hoeft u de mastersling in huis niet meer te dragen, maar is
het wel verstandig om deze nog twee weken 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.
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 af worden
geknipt. De band om de nek laat u nog zitten. Na vier weken mag u
geleid actief gaan oefenen. Het duurt ongeveer zes weken voordat de
kraakbeenring en het kapsel goed zijn vastgegroeid. Daarom mag u na zes
weken met actief oefenen beginnen. Uw fysiotherapeut zal u uitleggen
welke oefeningen u moet doen en hoe u ze moet uitvoeren.
U zult merken dat de beweeglijkheid van uw schouder na zes weken
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 rotatieoefeningen te doen. Na
drie maanden zult u merken dat de beweeglijkheid steeds meer toeneemt.
U kunt dan gaat 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, kunt u een zogenaamde
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 arts-assistent in opleiding. 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 en zes 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.
• 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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