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Inleiding

Onlangs bent u op consultatie geweest bij  een orthopedisch chirurg in az groe-
ninge. De chirurg stelde vast dat u geopereerd moet worden aan de schouder. 
Tij dens deze operatie gebeurt een hechting van de pezen in die schouder. 

Wij  verwachten u aan het onthaal van campus vercruysselaan op 

……………… dag ………/……../…….. om ............. uur.

Voordat u zich laat opereren, moet u goed weten waarom de operatie nodig is, 
hoe u zich moet voorbereiden op de operatie, wat de operatie inhoudt en hoe 
het herstel na de operatie zal verlopen. Deze folder kan u hierbij  helpen. 

Tij dens de raadpleging kreeg u al informatie maar de ervaring leert dat de pati-
ent veel van wat op dat moment verteld wordt, snel vergeet. 

Bovendien tonen studies aan dat een goed geïnformeerde patiënt actiever 
deelneemt aan het genezingsproces. Daardoor kan u actief meewerken aan het 
verkorten van uw verblij f in het ziekenhuis en bevordert u het genezingsproces in 
de goede zin.

Indien u of uw familie/directe naasten nog vragen hebben, kan u altĳ d terecht bĳ : 

Nathalie De Donder
protheseverpleegkundige
056 63 35 70
nathalie.dedonder@azgroeninge.be
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Anatomie van de schouder
De schouder is een gewricht tussen het schouderblad en de bovenarm. Dit 
gewricht kan u bewegen dankzij de spieren die op de bovenarm vastzitten door 
middel van pezen, de zogenaamde rotator cuff. 

Deze bestaat uit vier spieren: 
• de musculus subscapularis
    (bevindt zich aan de voorzijde)
• de musculus supraspinatus 
    (bevindt zich aan de bovenzijde)
• de musculus infraspinatus 
    (bevindt zich aan de achterzijde)
• de Terres Minor 
    (bevindt zich aan de achterzijde).

Functie van de rotator cuff
De functie van de rotator cuff is tweedelig. Hij zorgt namelijk voor de stabiliteit 
van het schoudergewricht. Bovendien maakt deze rotator cuff beweging van de 
arm mogelijk door het selectief aantrekken van de verschillende spiergroepen.

Scheur in de rotator cuff
Het is de musculus supraspinatus die meestal voor problemen zorgt. De supra-
spinatus heeft maar een beperkte ruimte waarin ze kan glijden. Hierdoor slijt de 
pees ter hoogte van de bovenvlakte tegen het dak van de schouder (het acro-
mion) en verzwakt ze. 
Op de lange duur kunnen er zich zo scheurtjes voordoen die op hun beurt kun-
nen uitbreiden door een val of trek op of aan de arm. 
Doordat het peesweefsel voorzien is van een beperkt aantal bloedvaten en 
doordat de slijtage traag verloopt, treedt er bij deze scheurtjes geen bloeding 
op. Geen bloeding betekent geen bloedklonter en aldus geen littekenweefsel en 
dus geen genezing. Temeer omdat de spier fungeert als een elastiek die de pees 
wegtrekt van het bot. De enige manier om dit letsel te doen genezen, is de pees 
terug op zijn oorspronkelijke plaats vastmaken.

inhoud

orthopedie rotator cuff hechting (nieuwe huisstijl) 20110704.indd   4 22/02/12   16:19



5

Anatomie van de schouder

inhoud

Klachten van een scheur in de rotator cuff

De voornaamste symptomen van een rotator cuff scheur zijn pijn en/of krachtver-
lies. De pijn is gelegen in de bovenarm en is meestal aanwezig tijdens gefor-
ceerde bewegingen van de schouder in de hoogte. Het zijn meestal de bewe-
gingen naar buiten en naar boven die met minder kracht uitgevoerd kunnen 
worden. Deze pijn kan ook ’s avonds en ’s nachts aanwezig zijn, wanneer op de 
schouder wordt gelegen.

Niet-chirurgische behandeling van een scheur 
in de rotator cuff
Het is niet altijd noodzakelijk om een scheur in de rotator cuff te herstellen. Indien 
de kracht en beweeglijkheid nog vrij behoorlijk zijn en de pijn minimaal is, kan 
eventueel afgewacht worden. 
De behandeling bestaat dan uit infiltraties, ontstekingsremmende medicatie en 
het voorkomen van verstijving van de schouder.

Wanneer wordt een rotator cuff hechting 
overwogen?

Bij een actieve persoon kan een scheur in de rotator cuff een belangrijke belem-
mering vormen bij de normale activiteiten. Dit is een reden voor een rotator cuff 
hechting. Uw arts denkt dat dit de beste optie is voor u.
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De operatie

De operatie zelf is een kij k-
operatie. Bij  een kij koperatie 
gebeurt de ingreep via drie tot 
vier kleine openingen rondom 
de schouder. 

U krij gt u een lichte volledige 
verdoving. Voordat u slaapt, 
krij gt u nog een plaatselij ke 
verdoving van de schouder 
erbij , zodat u, als u wakker 
wordt, geen enorme pij n moet 
lij den.

De scheur wordt hersteld door 
middel van ankers die de 
pees zoals een knoop aan een 
hemd vastmaken. Afhankelij k 
van de grootte van de scheur 
moeten er één, twee, drie tot 
vij f ankers gebruikt worden in 
één of twee rij en. De construc-
tie zorgt ervoor dat de pees 
met een zo groot mogelij k op-
pervlak terug op het bot wordt 
vastgemaakt. Uiteraard wordt 
ook nog ruimte gemaakt 
voor de pezen, zodat deze in 
de toekomst niet meer kunnen 
inklemmen. 

Mogelij ke postoperatieve 
verwikkelingen bij  een 
rotator cuff hechting

Zoals bij  iedere chirurgische ingreep zij n er ook 
complicaties mogelij k bij  een hechting van de 
rotator cuff. 

De belangrĳ kste complicaties zĳ n:
Reactie op de anesthesie/verdoving
Vaak voorkomende reacties zij n misselij kheid, 
hoofdpij n en braken. Voor de operatie wordt een 
bij komende lokale verdoving toegediend. Het kan 
zij n dat u hierdoor tij delij k de arm niet meer kan 
bewegen. Dit ‘naslapen’ van de arm is normaal. 

Onherstelbare pees
Tij dens de operatie kan geconstateerd worden dat 
de pees onherstelbaar is. De pij n zal door de ope-
ratie wel verminderen maar er zal geen toename 
van de kracht zij n.

Infectie
Bij  elke operatie is er een beperkt risico op 
infectie. Bij  het optreden van een infectie wordt 
antibiotica gegeven.

Verstij ving van de schouder
Om verstij ving in de schouder te beperken, start u 
vrij  snel met kinesitherapie. Ondanks deze vroeg-
tij dige start van correcte kinesitherapie stellen we 
bij  een beperkt aantal personen toch verstij ving 
van de schouder vast. 
De kans op complicaties bij  een rotator cuff hech-
ting is eerder beperkt.
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Wat moet u doen als voorbereiding op de operatie?
Voor uw operatie moet u een aantal es-
sentiële zaken regelen. Deze papieren 
werden op de raadpleging meegege-
ven.

Kamer aanvragen
Tij dens de consultatie heeft u van de 
arts een opnameformulier gekregen. 
Met dit formulier kan u een kamer aan-
vragen. Onmiddellij k na de consultatie 
moet u zich aanmelden bij  de ont-
haalmedewerkers van ons ziekenhuis. 
Daar krij gt u bij komende informatie 
over de verzekering en kamerkeuze.

Preoperatieve vragenlij st invullen
Om de operatie en de narcose veilig te 
laten verlopen, krij gt u vooraf een pa-
tiëntenboekje mee naar huis. Gelieve 
dit zo zorgvuldig mogelij k in te vullen. 
Raadpleeg desnoods uw huisarts. 

Preoperatieve onderzoeken
Vanaf de leeftij d van 55 jaar kunnen 
een aantal bij komende onderzoe-
ken nodig zij n. Zo kan een standaard 

bloedafname en een cardiogram (ECG) 
gevraagd worden. Deze onderzoeken 
mag u een aantal dagen voor de ope-
ratie bij  de huisarts laten afnemen.
 
Medicatielij st
Bij  opname is het belangrij k dat de 
verpleegkundigen goed op de hoogte 
zij n van uw medicatie. Als voorberei-
ding op de opname zorgt u best voor 
een medicatielij st. 

De inname van Marcoumar® en 
Marevan® moet u één week voor de 
operatie stopzetten en vervangen door 
inspuitingen met Fraxiparine® of Clexa-
ne®. Raadpleeg hiervoor uw huisarts 
indien dit nog niet geregeld is via de 
chirurg. Cardio-aspirine® en Asafl ow® 
mag u doornemen.

Latexallergie melden aan specialist
Als u allergisch bent voor latex, moet 
u dit vóór de opname melden aan uw 
specialist.

Realistische verwachtingen 
na een rotator cuff hechting
Het is belangrij k om te weten dat het succes van de procedure afhankelij k is van
de toestand van uw schouder.

Toch zien we dat na een rotator cuff hechting 80 tot 95% van de patiënten
een bevredigend resultaat behaalt waarbij  een vermindering van de pij n, herstel 
of bevordering van de functie en beweeglij kheid, en patiëntentevredenheid 
wordt aangegeven.

Bij  een aantal patiënten kan een rotator cuff scheur opnieuw optreden.
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Wat moet u meebrengen 
naar het ziekenhuis bij 
opname?

• Documenten
-  SIS-kaart, formulieren voor de verzeke-

ring, ziekenfonds en/of arbeidsonge-
schiktheid voor uw werkgever, bloed-
groepkaart

-  Resultaten bloedafname en eventueel 
ECG

-  Patiëntenboekje
-  Resultaten van echografie en radiografie 

van de schouder indien u deze in uw 
bezit heeft

-  Medicatielijst

• Medicatie
Indien u medicatie inneemt, neemt u deze 
best in de originele verpakking mee naar 
het ziekenhuis. 

Bij inname van medicatie met een attest 
van de adviserend geneesheer, gelieve het 
attest mee te brengen. In het ziekenhuis 
wordt een kopie van dit attest genomen.

Neemt u daarenboven bloedverdunnende 
medicatie, dan moet u dit melden aan de 
arts en verpleegkundigen.

Reserveer thuiszorg
In de eerste weken na de operatie 
hebt u misschien hulp nodig bij het 
koken, wassen, onderhouden van 
uw huis, inkopen doen … U bekijkt 
best al voor de operatie welke hulp 
u nodig kan hebben. Bij vragen kan 
u steeds terecht bij uw ziekenfonds 
en bij de sociale dienst van het 
ziekenhuis.

Indien u wenst te revalideren in 
een hersteloord moet u dat zo snel 
mogelijk aan de sociale dienst 
doorgeven. Hoe vroeger de sociale 
dienst de aanvraag kan regelen, 
hoe groter de kans dat een plaats 
voor u vrij is.

Sociale dienst 
campus vercruysselaan
De Visschere Dorine t. 056 63 68 56

Fase II: 4 à 6 weken 
tot 3 à 4 maanden
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Verloop van de opname
Dag 0
De dag van de operatie komt u bin-
nen om 7.30 uur ‘s morgens. U meldt 
zich aan bij de balie. Daar wordt u 
afgehaald en begeleid naar uw kamer 
waar de verdere opnameformaliteiten 
geregeld worden.

Nuchter
U moet nuchter zijn sinds middernacht. 
Dit wil zeggen dat u na middernacht 
niet meer mag eten, drinken noch ro-
ken. Indien u niet nuchter bent, wordt 
uw operatie verplaatst naar een latere 
datum wegens mogelijke complicaties 
bij de verdoving.

Medicatie
U neemt de ochtend van uw opname 
geen medicatie meer maar u geeft uw 
medicatie wel door aan de verpleeg-
kundige die verantwoordelijk is voor 
uw opname. 

Bloedverdunners: Aspirine® en 
Asaflow® moet u in tegenstelling 
tot vroeger niet altijd meer stoppen. 
Verwittig de verpleegkundige indien u 
Aspirine® of dergelijke neemt zonder 
het medeweten van de behandelende 
geneesheer. 

Operatie
Het is moeilijk te zeggen om welk uur 
de ingreep precies plaatsheeft. De ver-
pleegkundige komt u halen wanneer 
het operatiekwartier haar opbelt. 

Postoperatief
Tijdens de operatie kreeg u een 
bijkomende lokale verdoving als extra 

pijnstilling. Uw arm kan hierdoor nog 
wat ‘naslapen’.

Onmiddellijk na de ingreep krijgt u 
een draagverband of abductieverband 
aangepast dat vastgemaakt zit rond de 
buik en de hals. Dit verband moet u 
met het kussen vier tot vijf weken dra-
gen en nadien zonder het kussen nog 
twee weken. Dit draagverband moet u 
dag en nacht dragen.
 
Het kussen is vastgemaakt aan het 
verband met velcro. Dit kussen dient 
om de elleboog in een licht opwaartse 
positie te houden, zodat de gehechte 
pees ontlast wordt. 

’s Avonds krijgt u ter preventie van 
flebitis een inspuiting in de buik.

Dag 1
’s Morgens krijgt u hulp bij de och-
tendverzorging en wordt het verband 
ververst. Om pijn te voorkomen, krijgt 
u pijnstillers. 

Als voorbereiding op het ontslag 
schrijft de chirurg medicatie, kinesi-
therapie en eventueel thuisverpleging 
voor. De hechtingen mogen verwij-
derd worden door de huisarts na twee 
weken. De hoofdverpleegkundige van 
shortstay zorgt voor een afspraak met 
de chirurg 3 weken na de operatie.

Fase II: 4 à 6 weken 
tot 3 à 4 maanden
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De nabehandeling

Kinesitherapie
Drie dagen postoperatief

De chirurg bepaalt wanneer de kine-
sitherapie gestart wordt. Meestal is 
dit een drietal dagen na de operatie. 

Tijdens de periode met het verband 
mag u de schouder niet zelf bewe-
gen. Indien u dit toch doet, brengt 
u spanning op de juist ingehechte 
pees en bestaat de kans dat de 
hechtingen het begeven. Daarom 
zijn enkel passieve bewegingen 
toegelaten onder begeleiding van 
de kinesitherapeut. 

Het doel van de passieve bewegin-
gen is de zwelling te verminderen en 
de beweeglijkheid in alle richtingen 
te herwinnen. Dit kan in het begin 
thuis of bij de kinesist gebeuren, 
afhankelijk of u over vervoer beschikt 
om u te verplaatsen. Het verband 
mag u enkel weglaten voor de 
oefeningen en voor de persoonlijke 
hygiëne (bad, douche). Hierbij moet 
u steeds de schouder stilhouden en 
mag u geen opwaartse bewegingen 
uitvoeren. 

Niet elke patiënt zal onmiddellijk  
postoperatief al kinesitherapie krij-
gen. Uw chirurg brengt u hiervan op 
de hoogte.

Na zes weken immobilisatie

Na zes weken immobilisatie mag u 
het verband uitlaten en de arm terug 
bewegen en gebruiken voor de al-
ledaagse activiteiten, uitgezonderd 
trekken, heffen, sleuren. 

U moet nu ook aan de kinesist 
oefeningen vragen om thuis voort te 
oefenen. Hoe meer beweeglijkheids-
oefeningen u uitvoert, hoe sneller u 
de soepelheid herwint. 

Uw kinesist of ziekenfonds kunnen 
u meer informatie verstrekken over 
eventuele terugbetalingen.

 

Abductieverband
Zoals u al weet, moet u gedurende vier tot vijf weken het verband met kussen 
dragen. Hierna moet u het twee weken dragen zonder kussen. Dit verband moet 
u dag en nacht dragen.
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Tip 1: Comfortabel slapen
Plaats een kussen onder uw arm tijdens 
het slapen. De bovenarm moet hierbij 
goed ondersteund worden. Dit maakt 
het slapen comfortabeler. 

Tips die wij u graag willen meegeven

Tip 2: Persoonlijke hygiëne
Voor het wassen van de oksel geven 
we graag als tip mee: buig voorover en 
laat uw geopereerde arm naar beneden 
hangen. Zo brengt u geen spanning op 
de juist ingehechte pees. 

Tip 3: Opstaan uit bed    
Rol op uw niet-geopereerde arm en buig 
de knieën. Breng de knieën uit bed en 
duw u met uw niet-geopereerde arm 
recht op uw bed. 

Omdat u het abductieverband dag en nacht moet aanhouden gedurende zes weken 
kan dit een aantal problemen opleveren. Daarom willen wij (artsen, kinesisten en 
ergotherapeuten) u enkele praktische tips meegeven.

Tip 4: Aankleden
Steek uw geopereerde arm eerst in de 
mouw. Daarna kan u de gezonde arm in 
de mouw steken.
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Vanaf drie dagen postoperatief 

Zoals al vermeld, mag u enkel 
tijdens deze periode passieve oefe-
ningen doen.

Buig voorover en laat de geope-
reerde hand naar beneden hangen. 
Draai met uw arm rondjes.
 

De kinesitherapeut leert u oefeningen aan die u thuis ook kan uitvoeren. In deze 
folder vermelden we enkele voorbeelden die u kunnen helpen. Let wel op: Doe 
deze oefeningen enkel op advies van chirurg of kinesitherapeut. Het is belangrijk 
dat u de eerste zes weken enkel passief beweegt. Na deze zes weken krijgt u van 
de kinesitherapeut actieve bewegingsoefeningen. Ongeveer 8 weken na de ope-
ratie begint de kinesitherapeut te werken met oefeningen tegen weerstand.

Oefeningen voor thuis

Passieve mobilisatie vanuit de romp
De arm moet goed ondersteund op 
tafel liggen. Breng de schouder lood-
recht boven de  elleboog. Beweeg uw 
romp naar achteren.
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Actieve bewegingsoefeningen vanaf 6 weken na de operatie

Begin deze oefening enkel onder begeleiding. Deze oefening bestaat uit twee 
gradaties. Bij de eerste gradatie gaat u heffen met een gebogen elleboog. Indien 
dit na een aantal dagen goed lukt, mag u starten met de tweede gradatie. Hierbij 
mag u heffen met een gestrekte arm. 

Oefeningen interne rotatie
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Oefeningen tegen weerstand vanaf 8 weken na de operatie
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Oefeningen exorotatie

      

Statische weerstandoefeningen (10 
weken na de operatie of later, afhan-
kelijk van de grootte van de hechting)
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• Bij ontstekingverschijnselen ter hoogte van het operatiegebied. Deze verschijnse-
len bestaan uit pijn gecombineerd met roodheid, vochtafscheiding en/of koorts.

• Indien de schouder bij het oefenen steeds pijnlijker wordt en moeilijker beweegt.
• Bij zwelling van de hand gepaard gaand met pijn, stramheid van de vingers en 

klamheid.

Bij welke alarmtekens moet u 
de huisarts verwittigen?
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Opdat de chirurg een correcte evaluatie kan maken van uw revalidatie is het wense-
lijk dat de kinesitherapeut deze evaluatiefiche invult. 
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t. 056 63 35 40 

dr. Pierre Adyns: heup - knie
dr. Filip Gheysen: heup - knie
dr. Frederick Michels: knie - voet - enkel en sportletsels
dr. Dirk Oosterlinck: heup - knie - wervelkolom
dr. Guy Putzeys: trauma - schouder - bekken
dr. Jan Van Cauwelaert de Wyels: schouder - knie
dr. Jan Van Der Bauwhede: knie - voet - enkel en sportletsels
dr. Luc Vercruysse: heup - knie
dr. Luk Verhelst: heup - schouder
dr. Emmanuel Audenaert - UZ Gent: heup
dr. Pierre Moens - UZ Leuven: kinderorthopedie
dr. Anja Van Campenhout - UZ Leuven: kinderorthopedie

Nathalie De Donder, protheseverpleegkundige
nathalie.dedonder@azgroeninge.be, t. 056 63 35 70

Handgroep, campus loofstraat
Loofstraat 43  |  8500 Kortrijk
t. 056 63 35 80

dr. Marleen Dezillie: hand - pols en elleboog
dr. Jeroen Vanhaecke: hand - pols
prof. dr. Filip Stockmans: hand - pols en congenitale handchirurgie
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