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INHOUD BLOK 7

• Relatie tussen operatie & p.o prognose.

• Aspecten van het postoperatieve beloop.

• Speelveld nabehandeling specifieke 
operaties.

• Externe onderbouwing.

• Prognostische factoren.

• Conclusies en afsluiting.



Behandelstrategieën na :

• NEERPROCEDURE

• CUFF REPAIR

• BANKART REPAIR EN CAPSULAR SHIFT

• MUMFORDPROCEDURE

• SCHOUDERPROTHESEN



RAAMWERK POSTOPERATIEF

Algemeen Schema:

- Fasen lokaal weefselherstel

- Klinische symptomen

- Doelstellingen & Middelen



Verschillende aspecten van het postoperatieve beloop

Fas

e

Fasen lokaal 

weefselherstel

Te verwachten klinische 

symptomen

Doelstellingen / middelen

I Ontstekingsfase (3-7 

dagen) 

Primaire herstelfase en de 

direct postoperatieve fase

-Letsels en inflammatie

-Zwelling

-Haematomen

-Veranderde tonus 

-Pijn ↑

-Bewegingsbeperkingen

-Geen tot voorzichtige R.O.M.

-Ontstekingsfase beperken

-Behoud (andere) functies

-Pijn ↓

Middelen:   - Immobiliteit → polysling

-Oefentherapie gesloten keten → act./pass., geass. act., spierfunctie →

isometrie

-TENS, cryotherapie, NSAID’s

II Proliferatiefase (4-14 

dagen)

Fibroblastenfase

Beperkte belastingfase

-Pijn

-Bewegingsbeperkingen

-Functiestoornissen

-Coördinatie ↓

-Weinig stabiliteit

-Beperkte R.O.M.

-Herstel spierfunctie

-Verbeteren coördinatie en stabiliteit

-Aanzet voor ADL

-Beperkte gestoorde functies,

Middelen:  - Polysling gebruik afhankelijk van type operatie

-Oefentherapie → actief/passief/geass. actief bewegen

-Glenohumeraal: exo door de 0˚, minimale abd,. ante en retro

-Trainen local + global stabilisers, gesloten keten 

-Scapulothoracaal vrij

III Remodelleringsfase/vroeg

e rijping (vanaf 3 weken)

Fase van functioneel 

herstel (organisatie)

-Beperkte uitvoering ADL

-Onvoldoende snelheid en duur

-Afwijkend scapulo humeraal ritme

-Verminderde kwaliteit van bewegen

-Voldoende R.O.M.

-Pijnvrij binnen R.O.M.

-Realiseren van 70% van de kracht van andere arm

-Verbeteren stabiliteit/coördinatie

Middelen:  - Polysling afbouwen

-Functionele training voor ADL, isometrische/isotone oefeningen

-Trainen local + global stabilisers ook in open keten

-Glenohumeraal exo tot 45˚, > 90˚ abd., > 90˚ ante

IV Remodelleringsfase/late 

rijping (maanden)

Naar onbeperkt/maximaal 

belasten (integratie)

Gestoorde functies:

-Bewegingsuitslag

-Onvoldoende kracht, snelheid, 

uith.vermogen en coördinatie gehele 

bewegingsketen

-Absolute kracht ↓

-Absolute snelheid ↓

-Onvoldoende sportspecifieke functies

-Volledige R.O.M.

-Pijnvrije R.O.M.

-Verbeteren kracht van 70% tot maximaal van andere arm

-Streven naar voldoende stabiliteit

-Belastbaarheid op peil brengen

-Hervatten/aanvang sportactiviteiten

Middelen:  - Functionele en specifieke oefentherapie.



VEROUDERD !! AF EN TOE !!
Neer procedure / 

decompressie
naar chirurg Charles Neer

•Doornemen lig.coracoacromiale
•Resectie deel voorrand c.q 

onderrand acromion
•Evt. verwijderen bursa
•Evt. exostose AC gewricht verwijderen

•Evt. herstel cuff >> dan RC repair



SUBACROMIALE DECOMPRESSIE

Standaard

- geen mobiliteitsbeperkingen

- pijn respecteren

- gefaseerde opbouw op geleide van 
weefselreacties en pijn



Beloop subacromiale decompressie

1 Ontsteking Vrije ROM

Polysling ( comfort )

Gesloten Keten

2 Proliferatie Isometrie

Training spiergevoel

Pijnvrij binnen ROM

3 Remodellering
- vroeg

Onvoldoende kracht, 
snelheid

Kwaliteit van bewegen 

Verbeteren :-ADL

Local+global stabilisers

Naar 70% kracht                     

4 Remodellering

- laat

Absolute kracht

Absolute snelheid 

Sportspecifiek

Naar evt. Full ROM 

Techniek  Stabiliteit 



SUBACROMIALE DECOMPRESSIE

Gevaar van:

- Overbelasting van weke delen structuren die 
tot voor kort nog gecomprimeerd werden 
onder het schouderdak

- Wondoppervlak door shaving

→ Inflammatie → terugval in revalidatieproces



SUBACROMIALE DECOMPRESSIE

Nadruk op:

- Techniek van bewegen

- Coördinatietraining voor de gehele

schouderketen

- Souplesse: veel herhalingen met weinig 
weerstand



SCOPIE, MINDER INVASIEF?

Naast subacromiaal, tevens inspectie

glenohumerale gewricht

Weefselreacties door:

- Opheffen gewrichtsvacuüm

- Drukveranderingen

- Gewrichtsspoeling



Fysiotherapeutische behandelschema’s voor de 
behandeling van patiёnten na een subacromiale 
decompressie 

1. Arthroscopische subacromiale decompressie 
zonder cuffproblematiek (minder vaak in 2013)

2.Open subacromiale decompressie 
zonder cuffproblematiek (minder vaak in 2013)

3. Open techniek met kleine cuff repair

4. Artroscopische techniek met kleine cuff repair

5.Open techniek met grote cuff repair



COLLAR ‘N CUFF



Beloop na een Cuffrepair
1 Ontsteking PIJN

WEEFSELZWELLING

POLYSLING 6 WK.

LICHTE AANZET 
PASSIEVE ROM

2 Proliferatie ROM PASSIEF TOT 90°

BEHOUD ANDERE

FUNCTIES

3 Remodellering
- vroeg

BEPERKTE 
UITVOERING ADL

MOBILITEIT 

NA 6 WK. GELEID 
ACTIEF

FUNCTIONELE MOB.

4 Remodellering

- laat

KWALITEIT VAN 
BEWEGEN 

SPIERFUNCTIE

VOLDOENDE ROM

PIJNVRIJ BINNEN 
ROM

FUNCTIONEEL 



CUFF REPAIR

Herstel afhankelijk van:

- Operatietechniek

- Grootte ruptuur

- Conditie cuffspier

- Kwaliteit van het te hechten weefsel

- Mate van spanning op pees na 
terughechten



POLYSLING



SLING 



SLING MET BODYBELT



SLING MET BODYBELT IN EXO



CRYOTHERAPIE IN 1E PO FASE



JUIST ‘S NACHTS SLING OM !!



RCT Keener et al, 2014, 1 / 4.



RCT Keener et al, 2014, 2 / 4.



RCT Keener et al, 2014, 3 / 4.



RCT Keener et al, 2014, 4 / 4.



MUMFORDPROCEDURE

- OPEN NIET > 90°

- DIT VOOR 4 – 6 WEKEN

- SLING VOOR 4 WEKEN

- VOORDEEL ?

- NADEEL ?



BANKART-REPAIR

- STABILISERENDE OPERATIE

- REFIXATIE LABRUM AAN GLENOÏD

- FIXATIETECHNIEK: STAPLES / ANKERS

- LANGE HERSTELTIJD



GESLOTEN KETEN



BANKART-REPAIR

- BIJ BEHANDELING LABRUM EN VENTRO-
DISTALE KAPSEL BESCHERMEN

- EXO BEPERKING

- POLYSLING VOOR 4-6 WEKEN

- SCHOUDER OP DEELFUNCTIES 
AANSPREKEN

- PROTOCOL VOOR 6 WEKEN



Beloop na Bankart operatie :

1 Ontsteking NO ROM

GEEN EXO

POLYSLING 24 UUR

ISOMETRIE

2 Proliferatie SPIERGEVOEL BEPERKTE ROM

EXO TOT DE 0°

POLYSLING VOOR 6 WK.

GESLOTEN KETEN

3 Remodellering
- vroeg

BEPERKTE UITVOERING ADL POLYSLING AFBOUWEN

EXO DOOR DE 0°

LOCAL+GLOBAL STAB.

STABILITEIT

4 Remodellering

- laat

KRACHT

BEW.UITSLAG 

COÖRDINATIE

SPORTHERVATTEN

OVERHEADSPORT > 24 
WEKEN AANVANG



BANKART-REPAIR

NIET DE FIXATIETECHNIEK, MAAR DE 
ORGANISATIE EN INTEGRATIE VAN DE REPAIR 
BEPALEN WANNEER KAPSEL EN BINDWEEFSEL 
BELAST MOGEN WORDEN



SCH Prothesiologie

- Gedeeltelijke prothese >> vervanging kop: 
hemiprothese

- Gewone anatomische totale prothese

- RTSA: Reversed Total Sh. Arthroplastiek



Aantal protheses

• Knie  >>> 30.000 per jaar in Nederland

• Heup : ongeveer 25.000 pj

• Schouder: 4000 pj

waarvan 3000 RTSA’s



Bij een RTSA ontstaat echt een nieuwe situatie ……



3 delen RTSA

• Bolle kop (glenoid)

• Tableau / blad

• Steel

Onderlinge vorm/ afstemming 
is sterk bepalend voor het PO 
functioneren:

- +/- tractie op deltoid

- wel/ geen notching

- functie IS en TM: exorotatie

- subacromiale ruimte  ↑↑ 



Links: röntgen RTSA
Rechts: patiënt met 

deltopectoriale
benadering

(attentie SubScap repair!)

Nieuwe positie kop-kom:
soms (te) ver naar distaal 

waardoor soort sulcus sign
optreedt;

te veel tractie op deltoid,
re arm wordt langer.



Indien bij RTSA de kom te ver naar naar mediaal wordt geplaatst (zie voorbeeld 
B rode punt): te weinig koppel op de deltoid en meer kans op notching; indien 

de kom te ver naar lateraal wordt geplaatst (zie voorbeeld C groene punt) 
mogelijk te veel tractie op deltoid met PO moeite deltoid te gebruiken.



Blijft bij bewegen 
het koppel van de 
deltoid gelijk?



Zijn er PO Richtlijnen?

Zie eventueel PO schema’s op
www.schoudernetwerktwente.nl



PO richtlijnen:

- Niet te snel >> respecteer de repair, wond … 

- Niet te langzaam >> goede functie ontstaat 

pas bij functionele belasting

Onderstaand globaal schema na RTSA:











PROGNOSTISCHE FACTOREN

- IN ZIEKTEWET ―

- > 1 PIJNMEDICATIE ―

- ― OPLEIDINGSNIVEAU +

- ― ISOMETRISCHE ABDUCTIEKRACHT +

- Niet van invloed: Sexe, Leeftijd ,Duur v.d. 
klachten pre-operatief.



CONCLUSIES 

- Fysiotherapie heeft een duidelijke rol in 
de begeleiding rond het herstel na een 
orthopaedische ingreep aan de schouder

- Externe onderbouwing wordt beter;
klinische toepasbaarheid = best practice

- Vermoedelijk relevant : niet te hard van 
stapel lopen; ook hier: hanteer BPS model!

- Zorg voor een stabiele keten.
- Lever maatwerk voor DIE patient. 


