
Wat is een arthroscopie van de 
schouder

De meeste ingrepen van de schouder gebeuren vandaag 
arthroscopisch. Dit betekent dat via een buisje met een ca-
mera in het gewricht wordt gekeken via een kleine huidin-
cisie (portal). De beelden worden bekeken op een video-
scherm. Het gewricht zelf wordt 
opgeblazen via een pomp met 
vocht. 
Om meer plaats te maken wordt 
een gewicht aan de arm beves-
tigd en zo wordt het schouder-
gewricht licht open getrokken. 
De ingreep gebeurt bij ons meestal in zijlig. De installatie 
zie je hier op de figuur hiernaast.
Natuurlijk is kijken alleen niet voldoende : het juist pro-

bleem van uw schouder is 
meestal al vooraf gekend via 
onderzoeken. Via verschillen-
den andere kleine huidincisies 
worden werkinstrumenten 
ingebracht om de ingreep uit 
te voeren. Dit kunnen kleine 

kniptangetjes zijn, grijptangen, tasters maar ook gemoto-
riseerde instrumenten om weefsel weg te ‘schaven’ of om 
bot weg te ‘frezen’. Ook worden bij de schouder elektri-
sche vaporisatieprobes (om weefsel als het ware te laten 
verdampen) en coagulatieprobes (om kleine bloedingen te 
stoppen) gebruikt.

Welke procedures zijn nu allemaal 
mogelijk:
• Wegname van de onderzijde van het acromion (acro-

mioplastie) het acromion is een benig uitsteeksel aan 
de bovenkant van het schouderblad

• Wegname van de abnormale en ontstoken slijmbeurs 
• Resectie van het gewrichtje tussen schouderblad en 

sleutelbeen (acromioclaviculaire resectie)
• Herstel van de grote pees (rotatorcuffsutuur)
• Fixatie of resectie van de bicepspees (lang gedeelte 

loopt door een groeve in de schouder)

• Wegnamen van losse kraakbeenfragmenten, eventueel 
gladder maken indien onregelmatig

• Herstel van het labrum: kraakbeen op het schouder-
blad rondom het gewricht tussen opperarmbeen en het 
schouderblad

Verdoving:
De ingreep gebeurt steeds onder volledige verdoving.  Vooraf 
wordt soms via een lokale verdoving in de halsstreek de schou-
der voor enkele uren minder gevoelig (en dus minder pijnlijk) 
gemaakt via een zenuwblokkade (scalenusblok)..  
Na de ingreep mag u naar huis maar soms is het nodig om nog 
tot de volgende dag in het ziekenhuis te blijven.

Wat breng ik mee:
• Uw SIS kaart
• Uw identiteitskaart
• Uw verzekeringskaart of –formulieren
• Resultaten pre-operatieve onderzoeken zo aangevraagd  

bij huisarts 
• Lijstje met medicatie die u normaal neemt en ook de me-

dicatie die u normaal ’s morgens inneemt  meebrengen 
want sommige medicatie wordt best nog voor de ingreep 
ingenomen met een slokje water.

Wat laat ik thuis:
• Geld en juwelen, waardevolle spullen

Voorbereiding:
• U blijft nuchter : niet eten of drinken vanaf 24u de avond 

voor de ingreep. Soms is een aanpassing mogelijk maar 
dit mag enkel als de behandelende specialist  dit expliciet 
zegt

• Alle nagellak verwijderen van vinger-en teennagels
• Geen maquillage aanbrengen

Na de ingreep
• U blijft op de ontwaakzaal tot u goed wakker bent. Uw chi-

rurg komt in de namiddag langs om u te ontslaan.
• Na de ingreep krijgt u een draagdoek: afhankelijk van de 

operatie is dit meestal een eenvoudige sling (figuur 1).  
Zodra mogelijk mag dit worden afgelaten. 

• Soms krijg je een een groter adductieverband (figuur 
2).

• Deze verbanden worden steeds boven de kledij gedra-
gen en mogen worden losgemaakt bij bvb het wassen.

                         

                  
                         figuur 1                                        figuur 2

• Bij het verlaten van het ziekenhuis moet een volwas-
sen persoon u begeleiden.

• Na een algemene verdoving kan u zich wat slaperig, ijl 
of duizelig voelen. Daarom mag u de eerste 24u geen 
voertuigen of machines besturen, alcohol gebruiken of 
belangrijke documenten ondertekenen.

• Lichte misselijkheid is mogelijk , als die na 24u nog niet 
beter is liefst contact opnemen met uw huisarts).

• Door de lokale verdoving kan uw arm tijdelijk verdoofd 
blijven ( minder gevoel in de vingers , tintelingen)

De operatiewondjes:
• Na de operatie wordt er een groot verband aangelegd 

op de operatieregio. Dit verband wordt dezelfde dag 
of de dag  na de operatie verwijderd  en de  wondjes  
(varieert van 2 tot soms 6) kan je dan  bedekken met 
een pleister. De hechtingen mogen na twee weken ver-
wijderd worden door de huisarts. Twee dagen nadien 
is de huid voldoende genezen om een bad of douche 
te nemen.

Pijnstilling:
• Voor je vertrek wordt pijnstilling voorgeschreven.  Het 

is belangrijk de medicatie in te nemen wanneer u de 
pijn voelt opkomen. 
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• Het heeft geen zin te wachten met pijnstilling  tot de 
pijn te ernstig wordt, het zal dan namelijk veel moei-
lijker zijn de pijn weer op een comfortabel niveau te 
krijgen.

De volgende medicatie kan worden voorgeschreven (in-
dividueel aangepast) :
• Paracetamol 1 gram (bv. Dafalgan forte, Algostase,..) 
 Inname : 4 x 1 per dag (om de 6 uur) 
 Neveneffecten : zelden 
• Ibuprofen 600 mg (bv. Brufen 600; …) 
 Inname : 2 x 1 per dag (om de 12 uur)
 Neveneffecten : maaglast, maagzweren
Deze medicatie mag gecombineerd worden. Bij ernstige 
pijn is het dus toegestaan om 4 maal Parcetamol én 2 
maal Ibuprofen per dag  in te nemen !
Daarnaast mag op het verband van de geopereerde 
schouder IJS aangebracht worden. Dit mag 3 tot 4 keer 
per dag gedurende 15 minuten.  Let wel op voor vries-
wonden: leg steeds een handdoek tussen huid en ijs.

Kinesitherapie en oefeningen:
• Na de ingreep wordt er meestal ook kinestherapie 

voorgeschreven. Dit mag in feite onmiddellijk na de 
ingreep starten. Wat er juist bij de ingreep gebeurde 
en welke oefeningen moeten worden gedaan staat 
in het voorschrift die je aan de kinesist bezorgd. 
Meestal is de frequentie 3x/w of 5x/week.

• Zelf mag je de arm regelmatig eens uit het verband 
halen, de elleboog strekken. Ook pols en vingers mo-
gen voortdurend worden bewogen. Wat nooit mag 
gedurende de eerste 6 weken is de arm  zelf met 
eigen spierkracht in de hoogte heffen. Dit mag wel 
met assistentie van de kinesist.

Brief voor de huisarts:
• Bij het ontslag word je ook een brief bezorgd ge-

richt aan de huisarts. Diezelfde brief wordt ook via 
de post of soms electronisch naar je huisarts door-
gestuurd. Je hoeft hem dus niet dringend bezorgen 
maar hou hem bij. 

• In deze brief staat eveneens kort samengevat wat er bij 
de ingreep gebeurde en welke instructies nadien moeten 
worden opgevolgd.  Je kan in geval van oproeping door de 
verzekering of mutualiteit een copij van deze brief meene-
men. Wanneer je je huisarts nodig hebt (voor problemen, 
of voor verwijderen van de draadjes) kan je hem deze brief 
bezorgen.

Wat is niet normaal:
• Door de operatie zal uw schouder meestal wat warm en 

dik zijn. Plotse toename hiervan zeker in combinatie met 
hevige pijn en koorts kan echter op een infectie duiden. U 
dient dan contact op te nemen met uw chirurg , huisarts of 
spoedopname. 

• De eerste dagen kan er wat helder operatievocht uit de 
wondjes komen. Dit dient na een paar dagen te stoppen. 
Indien er echter etter uit de wonden komt is dit niet nor-
maal.  U neemt dan best contact op met uw chirurg,f huis-
arts of spoedopname.

Afspraken en controles:
• Dagelijks een injectie door de thuisverpleegkundige
          indien voorgeschreven
• Na twee weken bij uw huisarts om de hechtigingen 
          te verwijderen
• Na drie weken voor een controle bij uw chirurg

ASZ  chirurgisch dagziekenhuis
campus aalst  
t +32 (0)53 79 49 14  (consultatie orthopedie)
t +32 (0)53 76 40 06  (spoedopname)
t +32 (0)53 76 40 60  (chirurgische dagkliniek - van 7.30 tot 20 uur)

campus geraardsbergen  
t +32 (0)54 43 21 40  (consultatie orthopedie)
t +32 (0)54 43 27 11  (spoedopname)

campus wetteren  
t +32 (0)9 368 82 06  (consultatie orthopedie)
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