
Schouder

   Instabiliteit van de schouder

Voorschrift revalidatie na artroscopische (open) ingreep bij schouderinstabiliteit

 
 Naam:        Geb. datum: 

Diagnose:
Anterieure instabiliteit:
 arthroscopisch en open Bankart herstel: re-insertie van het antero-inferieur labrum en het 
 ligamentair complex, met plicatuur van het gestretchte anterieur kapsel
 
 open Bristow-Latarjet ingreep: transfert van een gedeelte van het proc.coracoïdeus met de  
 pezen van m. biceps caput breve en m. coracobrachialis, naar het anterieur glenoïd
Posterieure en multidirectionele instabiliteit::  
 arthroscopisch posterieur Bankart herstel: re-insertie van het postero-inferieur labrum en 
 plicatuur van het ligamentair complex

	 arthroscopisch	capsulorafie:	circumferentiële plicatuur van het lakse gleno-humerale kapsel
SLAP-laesie: 
 arthroscopisch SLAP-herstel: re-insertie van het postero-superieur labrum
 
 bicepstenodese: tenotomie van het caput longum van de m. biceps t.h.v. het superieur            
 labrum en re-insertie van de pees in de bicepsgoot of transfert naar het caput breve van de 
 m.biceps

DC 96

Nomenclatuur
 275295N450                    275306N450    

 278552N310                    278563N310

 278574N465                    278585N465   

Immobilisatieduur
 4 weken voor Bankart herstel anterieur en posterieur, SLAP-herstel en Bristow-Latarjet ingreep
 
	 6	weken	voor	capsulorafie	bij	multidirectionele	instabiliteit

Therapie
 Mobilisatie : passief t/m .........................  actief vanaf: .....................................................

 Oefentherapie : volgens onderstaand schema

 Massage / Frictie
 
 Andere .........................................................................................................................................
  Dokter,

 

Datum en handtekening



  REVALIDATIE
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Doel: De ingroei van het labrum, het kapsel/ligamentair complex voldoende lang beschermen om 
stevige	fixatie	te	garanderen	en	recidief	van	het	letsel	te	voorkomen.	Nadien	wordt	gewerkt	aan	
het	herstel	van	de	ROM	en	de	functionaliteit	van	de	schouder,	rekening	houdend	met	de	specifieke	
beperkingen.

  
Week 1 tot 4
 Actief	oefenen	elleboog,	pols,	vingers,	CWZ	(capsulorafie:	eerste	6	weken)
 
 Actief gesloten keten pendeloefeningen scapulohumeraal 
   
Week 5 tot 6
 Angulaire passieve mobilisaties en actief geassisteerde oefeningen in het scapulair vlak 
	 (Bristow	-	Latarjet	mag	versneld	evolueren	naar	volledige	elevatie	en	exorotatie;	capsulorafie:	
 opstarten vanaf week 7)

	 Isometrische	tonificaties	rotator	cuff	(m.	subscapularis,	m.	supra-spinatus,	m.	infraspinatus	/	
 m. teres minor), m. deltoïdeus en m. latissimus dorsi

 Scapula settings

 Proprioceptie oefeningen scapulastabilisatoren (m. serratus ant., m. trapezius pars ascendens 
 en pars )  
Week 7 en 8
	 Herwinnen	volledige	passieve	en	actieve	ROM	(	exorotatie	pas	na	3	maanden;	capsulorafie	
 pas volledige ROM na 3 maanden)

 Stretchen posterieur kapsel (GIRD)

	 Tonificatie	rotator	cuff	excentrisch

 Progressief excentrisch trainen m. biceps (SLAP)

	 Tonificatie	schoudergordelspieren	(m.	serratus	anterior,	m.	trapezius	pars	ascendens	en	pars	
 transversus, m. lattisimus dorsi, m. deltoïdeus)

 Proprioceptie schoudergordel open en gesloten keten

Gemiddelde revalidatieperiode:
 3 tot 4 maanden          6 maanden     ......................................................................
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Week 9 tot 12
 Progressief opdrijven belasting tijdens proprioceptie training in gesloten keten oefeningen
 
 Progressief volledige kracht opbouwen rotator cuff en schoudergordelspieren

	 Start	sportspecifieke	oefeningen
 

 
  
Week 12 tot 16
 Intensieve	stabilisatie-	en	proprioceptietraining	(capsulorafie)

 Doorgedreven excentrische training m. biceps (SLAP)
 
 Punch tegen weerstand van een elastiek (SLAP) 
   
Week 16 tot 24
 Werp- en uitzwaaibewegingen trainen met uitgangshouding 90° abductie / 90° exorotatie

 Plyometrische oefeningen
 
 Sporthervatting

   
  Belangrijk:

• Risico op nieuw letsel
• Risico op postoperatieve capsulitis
• Bristow-Latarjet: eerste 6 weken niet heffen, aanspannen m. biceps
• Bankart posterieur: eerste 6 weken endorotatie niet voorbij neutraal, geen gesloten keten 

oefeningen	met	de	arm	90°	anteflexie
• Capsulorafie: pas na 3 maanden intensief stretchen
• SLAP-herstel: eerste 4 weken exorotatie <45°; eerste 6 weken geen gecombineerde            

abductie-exorotatie
• Bicepstenodese: eerste 4 weken hef- en torsiekrachten vermijden
• Sporthervatting is afhankelijk van de discipline en dit steeds in samenspraak met de             

behandelende arts
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