Fysiotherapie na open schouder operatie

U heeft een open schouderoperatie achter de rug. De orthopeed heeft in de
schouder meer ruimte gemaakt door botweefsel, slijmbeurs en/of
verklevingen weg te halen. In deze folder krijgt u instructies en
oefenadviezen.
Belasten
De orthopeed heeft één spier (Deltoideus) gedeeltelijk los moeten maken. Deze
spier moet weer vastgroeien. Daarom is het belangrijk dat u gedurende twee
weken geen kracht zet met de arm en daarna de kracht rustig opbouwt.
Richtlijnen
• Probeer de eerste dagen ieder uur zo’n vijf minuten te bewegen met de arm
in de brace. De oefeningen buiten de brace oefent u 5x per dag.
• De sling draagt u zodra u uit bed bent. In bed mag de sling af. Ook mag de
sling af bij wassen, aankleden en oefenen.
• Let op: bij aankleden eerst de geopereerde arm door de mouw steken. Bij
uitkleden de geopereerde kant als laatste.
Oefeningen
De beweeglijkheid van de schouder moet u direct gaan oefenen, zonder te
forceren.
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Maak een stevige vuist en
strek daarna de vingers. Dit
om zwelling van de arm
tegen te gaan.
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Strek de elle boog. Dit om te
voorkomen dat het strekken
van de arm beperkt wordt.
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Ondersteun met de goede
arm de geopereerde arm.
Zorg ervoor dat u de gehele
onderarm ondersteunt.
Breng de armen samen naar
voren en ga hierbij niet
verder dan 90°. Als het
makkelijker is, mag u hierbij
iets naar voren buigen.
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4

Ondersteun met de goede
arm de geopereerde arm.
Zorg ervoor dat de gehele
onderarm is ondersteunt.
Breng geopereerde arm
naar opzij, ook nu niet
verder dan 90°.

5

Steun met de goede hand
op tafel en sta iets voorover
gebogen. Laat de
geopereerde arm hangen en
slinger rustig van voor naar
achter en van binnen naar
buiten. Ga niet voorbij de
90°! Kleine rondjes draaien
mag ook.

Controle
Na ongeveer twee weken heeft u een controleafspraak bij de orthopeed. Hij
bekijkt dan hoe snel u verder op mag bouwen, of de sling achterwege gelaten kan
worden en of u nog fysiotherapie nodig heeft.

Vragen
Mocht u naar aanleiding van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met de afdeling fysiotherapie van Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis.
U kunt ons bereiken van maandag t/m vrijdag van 8.30-16.30 uur op
T 0187 60 72 76.
U kunt ook vragen stellen via de ‘BeterDichtbij app’. Meer informatie vindt u via
onze website onder tabblad ‘ik kom voor een behandeling/beterdichtbij’.
Vergoeding ziekenhuiszorg
Niet alle ziekenhuiszorg wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Ook betaalt u
altijd de hoogte van uw eigen risico. Vraag vooraf bij uw zorgverzekeraar na of uw
bezoek en/of behandeling in het ziekenhuis wordt vergoed. Meer informatie vindt
u op onze website onder ‘kosten en vergoedingen’ en op www.dezorgnota.nl.
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