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Editorial

Beste lezer,

Deze brochure bevat informatie voor betrokkenen, familieleden of personen 

die meer willen weten over de vervanging van een schoudergewricht. De 

brochure moet antwoord geven op de eerste vragen, uitleg geven over het 

principe en de procedure bij de implantatie van een kunst schoudergewricht 

en eventuele twijfels of angsten wegnemen. 

Wij wijzen u erop dat deze informatie het gesprek met uw arts niet kan ver-

vangen.

U leest deze brochure waarschijnlijk omdat uw behandelend arts bij u of een 

familielid artrose van een schoudergewricht heeft vastgesteld. U heeft vast al 

andere behandelmethodes zoals geneesmiddelen, fysiotherapie of bewe-

gingstherapie voorgeschreven gekregen. De oorzaak van de pijn wordt daar-

door echter niet verholpen; een langdurig en blijvend effect van deze behan-

delmethodes blijft bij gevorderde artrose meestal uit. 

Pijn op grond van artrose van het schoudergewricht – vooral pijn die langdurig 

aanhoudt – kan een groot probleem worden, want de lichamelijke belast-

baarheid en de kwaliteit van leven worden sterk beperkt. Bij gevorderde 

artrose van het schoudergewricht kan een schouder-prothese – dus een 

kunstmatig schoudergewricht – uitkomst bieden. Patiënten hervinden na een 

dergelijke operatie meestal de verloren beweeglijkheid, zijn vrijwel altijd pijn-

vrij en krijgen de daarmee verbonden kwaliteit van leven terug.





5

1. Het schoudergewricht 6

2. Wat is artrose? 8

 

3. Hoe ontstaat artrose? 10

4. Andere redenen voor gewrichtsvervanging 11

5. Behandelmethodes 12

6. Het kunst schoudergewricht 14

7.  Hoe kunt u zich thuis voorbereiden op de ingreep? 20

8.  Wat kunt u verwachten in het ziekenhuis? 22

9. De operatie 24

10. Risico’s en complicaties 26

11. De eerste dagen na de operatie 27

12. De nabehandeling 28

13. Sport 29

14. De implantaatpas  30

15. Veel gestelde vragen 31

16. Nawoord 34

Inhoudsopgave



6

Het schoudergewricht is het meest beweeglijke 

gewricht in ons lichaam en tegelijkertijd een zeer 

kwetsbaar gewricht. Als kogelgewricht maakt 

het bewegingen in alle richtingen mogelijk, waar-

door we onze armen en handen op talloze ver-

schillende manieren kunnen gebruiken. 

De gewrichtskom – ook wel glenoidalis genoemd 

– is een deel van het schouderblad. De kom en de 

ronde kop van het bovenarm, dat als een kogel in 

de schouderkom ligt, zijn bekleed met een laag 

kraakbeen. Tussen de beide met kraakbeen be-

klede gewrichtsvlakken bevindt zich een enigs-

zins dikke vloeistof, het zogenaamde «gewrichtss-

meer». Het gewrichtskraakbeen als elastisch en 

vochthoudend weefsel maakt een wrijvingsarm, 

glijdend bewegingsverloop mogelijk. Het ge-

wricht krijgt stabiliteit door sterke banden, een 

gewrichtskapsel en vooral door de omliggende 

spieren.

1. Het schoudergewricht

Kraakbeen laag

Humerus kop

Bovenarm (humerus) 
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 Sleutelbeen

Schouderblad

Gewrichtskom 
(glenoidalis)
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Slijtageverschijnselen aan gewrichtskraakbeen 

zijn natuurlijke verouderingsverschijnselen die tot 

gewrichtsslijtage kunnen leiden. In tegenstelling 

tot andere weefselsoorten van het menselijk li-

chaam (bijv. de huid) kan het gewrichtskraakbeen 

zichzelf niet herstellen of repareren. Beschadigd 

of weggesleten kraakbeen is daarom voor altijd 

verloren. Dit verlies van de oppervlaktelaag van 

het gewricht leidt tot een pijnlijke functiebeper-

king.

Een artroseproces verloopt vaak sluipend gedu-

rende meerdere jaren. Door het afsterven van 

losse kraakbeencellen ontstaan groeven en 

scheuren. Het kraakbeen wordt daardoor ruw en 

zal ook bij een normale belasting steeds verder 

rafelen. Er kunnen kleine kraakbeendeeltjes los-

komen. Die irriteren het gewrichtsslijmvlies, wat 

ontsteking van en vochtophoping in het gewricht 

kan veroorzaken. Het vermogen tot bewegen 

verslechtert voortdurend en de betrokkene heeft 

steeds meer pijn. 

Daarnaast kunnen er botsporen en nieuwe bot-

deeltjes (zogenaamde osteofyten) in het gewricht 

ontstaan. Zo probeert het lichaam, door vergro-

ting van het dragende oppervlak van het ge-

wricht, verdere schade aan het kraakbeen te 

voorkomen. Dit proces is evenwel niet effectief. 

2.  Wat is artrose?

Kraakbeen laag

Glenoidalis

Schouderblad

 Sleutelbeen

Slijtageschade

 Humerus kop

 Bovenarm



9

Het voornaamste symptoom of gevolg van artrose 

is pijn. Die treedt op bij alle bewegingen en later 

ook in toenemende mate in rusttoestand. Vaak 

leidt deze pijn ertoe dat het gewricht wordt ont-

zien. Dat leidt weer tot verslechtering van de toe-

stand van het kraakbeen, want dat heeft bewe-

ging nodig om gevoed te worden. Ook kunnen 

de spieren atrofiëren (slinken), waardoor de arm 

uiteindelijk stijf wordt.

Een vaak voorkomende vorm van schouderartrose 

is de zogenaamde primaire artrose (gewrichtsslij-

tage door onbekende oorzaak). Die wordt tegen-

woordig gezien als een typisch ouderdomsver-

schijnsel. 

Dezelfde klachten – maar met andere oorzaken 

– kunnen ontstaan door chronische polyartritis 

(gewrichtsreuma) die dikwijls meerdere gewrich-

ten aantast. Als afweerreactie maakt het lichaam 

stoffen aan die het gewrichtsslijmvlies doen zwel-

len en tot chronische gewrichtsontsteking leiden 

waarbij het proces van beschadiging voortschrijdt. 
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Het ontstaan van artrose is een ingewikkeld 

proces dat niet geheel duidelijk is. Orthopeden 

en chirurgen kunnen de symptomen behandelen 

– genezing van de oorzaak is tot op heden niet 

mogelijk.

Het is bekend dat factoren zoals overgewicht of 

verkeerde belasting van een gewricht, bijv. door 

aangeboren afwijkingen of het geregeld zwaar 

belasten van het gewricht, het ontstaan van ar-

trose kunnen bevorderen. Vooral personen die 

hun gewrichten voortdurend en extreem overbe-

lasten (bijv. wedstrijdsporters) of personen met 

letsel en daarbij schade aan het gewricht lopen 

een risico.

Het schoudergewricht staat aan de ene kant een 

grote bewegingsvrijheid toe, maar is daarentegen 

aanzienlijk minder stabiel dan bijvoorbeeld het 

heupgewricht. Instabiele gewrichten kunnen ont-

wricht raken. Elk letsel van dit type vormt een ver-

storing van de werking en kan het ontstaan van 

artrose bevorderen. Feitelijk kan elke aandoening 

aan het kraakbeen, slijmvlies of smeermiddel van 

het gewricht leiden tot artrose.

3.  Hoe ontstaat artrose?
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4. Andere redenen voor een  
 gewrichtsvervanging
Vergeleken met andere gewrichten – zoals de knie of de heup – krijgt het schoudergewricht minder vaak te 

maken met artrose. Toch zijn er andere voorvallen die de toepassing van een kunstmatig schoudergewricht 

nodig maken:

Botbreuk
Een ongelukkige val op de schouder kan leiden 

tot een breuk in dit gebied en kan net door of 

onder de kop van het bovenarm bot lopen en 

door het schoudergewricht of er net onder lopen. 

Bij dergelijke breuken (fracturen) kan het boven-

arm gescheiden worden van het schouderblad. 

Naast pijn en bewegingsbeperkingen kan er ook 

schade ontstaan aan kraakbeen.

Dergelijke zogenaamde verbrijzelingsfracturen 

worden behandeld met een fractuurprothese. 

Daarmee worden botdeeltjes (fragmenten) vast-

gezet, de kapotte gewrichtsvlakken vervangen en 

de werking van de schouder hersteld.

Informatie over de fractuurprothese kunt u vin-

den op pagina 18 van deze brochure.

Instabiliteit door ontwrichting
Instabiliteit in het schoudergewricht is meestal te 

wijten aan een luxatie (ontwrichting). Door een 

val of overmatige, ongecontroleerde, passieve in-

werking van krachten ontstaat een verschuiving 

van de gewrichtsvlakken die onderling contact 

maken. Daarbij kunnen banden en gewrichts-

kapsel scheuren en de gewrichtskop uit de ge-

wrichtskom schieten. Luxaties gaan meestal ge-

paard met zwellingen en de vorming van hema-

tomen (bloeduitstortingen).

Defect aan de rotatoren manchet
De rotatoren manchet (ook wel spiermanchet ge-

noemd) is een groep van vier spieren waarvan de 

pezen het schoudergewricht omgeven en stabili-

seren. Bij acuut letsel, zoals een val, kunnen de 

pezen scheuren, waarbij gesproken wordt van 

een rotator cuff ruptuur.

De meest voorkomende oorzaak van een derge-

lijk letsel is echter slijtage van het manchet. Dit 

treedt vaak op bij sporters of handwerkslieden 

die te maken hebben met overmatige belasting. 

Kenmerkend voor deze aandoening is de pijn die 

maanden of jaren in uiteenlopende intensiteit kan 

optreden.

Voor de behandeling van letsel aan het rotator 

cuff wordt vaak een omgekeerde prothese ge-

bruikt.

Informatie over de omgekeerde prothese kunt u 

vinden op pagina 17 van deze brochure. 
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5. Behandelmethodes
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Een schouderprothese wordt natuurlijk niet bij 

aanvang van de behandeling gebruikt. Voordat 

een kunstgewricht wordt geïmplanteerd, worden 

andere niet-operatieve behandelmethodes toe-

gepast om de pijn te verlichten:

•  pijnstillende, ontstekingsremmende  

geneesmiddelen (bijv. Voltaren®, Brufen®,  

Arcoxia® enz.)

• verandering van leefgewoontes  

(bijv. met betrekking tot sport, gedrag enz.)

• eventueel injecties

• toepassing van orthopedische hulpmiddelen 

en spalken

• fysiotherapie en bewegingstherapie

Het effect van al deze maatregelen verschilt van 

patiënt tot patiënt. Vaak is daadwerkelijke verlich-

ting van de klachten en herstel of verbetering van 

het vermogen tot bewegen echter alleen nog 

mogelijk door plaatsing van een vervangend 

kunstgewricht. Het is cruciaal om het juiste tijd-

stip voor de operatie te vinden: wanneer de artro-

se al flink gevorderd is, kan de schouder al erg 

verstijfd en de gewrichtskom mogelijkerwijs ver-

nietigd zijn. Deze omstandigheden kunnen de 

ingreep moeilijker of zelfs onmogelijk maken en 

het succes van de operatie voor de betrokkenen 

duidelijk verminderen.

Wanneer een operatie nodig is
Een ingreep is altijd een afweging tussen baten 

en risico’s. Enerzijds zijn er de algemene en speci-

fieke risico’s van een operatie (bijv. problemen 

met de narcose, nabloeding, infectie enz.) die uw 

behandelend arts uitgebreid zal toelichten. 

Anderzijds kunt u bijna altijd uitgaan van pijnvrij-

heid en normaal gesproken van een duidelijk ver-

beterde beweeglijkheid van de schouder. 

De veelal kleinere risico’s van de operatie worden 

afgezet tegen de meestal grote verbetering van 

de kwaliteit van leven. Het besluit over een ope-

ratie moet u voor uzelf, samen met uw familiele-

den en in een gesprek met de behandelend arts 

nemen.
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6. Het kunst schoudergewricht

De implantatie van een schouderprothese heeft 

tot doel om weer pijnvrij te worden en het bewe-

gings- en het hefvermogen te herstellen. Een 

kunstgewricht kan de natuurlijke gewrichtsfunc-

tie echter nooit volledig herstellen. 

Vooraf zal de arts u vertellen over de operatie en 

het verloop. Verder wordt uitgelegd welke soort 

prothese moet worden gebruikt. Afhankelijk van 

de soort aandoening, het activiteitenniveau van 

de betrokkenen en de botkwaliteit wordt uit ver-

schillende implantaatmodellen het geschikte 

model geselecteerd en in het bot vastgezet.

Informatie over de gangbare prothesetypes bij 

vervanging door een kunstmatig schouderge-

wricht en de toepassingsgebieden kunt u vinden 

op de volgende pagina’s.

 Sleutelbeen

 Kop

Glenoidalis

Steel

Bovenarm

 Schouderblad
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De totale prothese wordt gehanteerd bij een vol-

ledige gewrichtsvervanging en is de klassieke be-

handeling. Daarbij worden alle beschadiging of 

versleten gewrichtsvlakken vervangen.

De prothese bestaat uit de volgende drie delen:

De kom
De nieuwe schouderkom – ook wel glenoidalis 

genoemd – is geheel van kunststof (polyethy-

leen). De kom wordt verankerd in de natuurlijke 

gewrichtskom en vervangt het oppervlak volledig.

De kop
De kop van de prothese bestaat uit metaal (ko-

balt, chroom en molybdeen), de diameter ligt tus-

sen 39 en 53 mm. Het oppervlak is sterk gepolijst, 

zodat het zeer goed en wrijvingsarm in de nieuwe 

schouderkom kan bewegen.

De steel
De steel van de schouder (titaan) wordt verankerd 

in het bovenarm. Het bovenste deel van de steel 

beschikt over een conus waarop de kunst ge-

wrichtskop wordt bevestigd.

De totale prothese

 Kop

 Kom

Steel



16

Deze prothese wordt ook als totale prothese ge-

bruikt, maar heeft een aanzienlijk kortere steel. 

Als de botkwaliteit goed is, kan deze prothese als 

alternatief voor de gangbare totale prothese wor-

den gehanteerd.

De implantatie van een korte steelprothese heeft 

diverse voordelen, zoals kortere operatietijden of 

minder bloedverlies. Bovendien blijft er meer bot 

behouden in de bovenarm, wat bij een eventuele 

wisseloperatie (revisie) van groot nut kan zijn.

Korte steelprotheses worden zonder cement ver-

ankerd. Om de aangroei van bot te versnellen, is 

de steel voorzien van een speciale coating. De 

kop is gemaakt van keramiek of, afhankelijk van 

het model, van metaal en het glenoid bestaat uit 

polyethyleen. 

De korte steelprothese
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De omgekeerde prothese
Bij de omgekeerde prothese worden de kop en de kom omgewisseld. De kunststof kop wordt dus beves-

tigd aan het schouderblad, de metalen of keramische kom aan de kop van de bovenarm. Met behulp van 

de deltaspier kan de arm dan ook bij een defecte rotator cuff weer worden opgeheven.

Deze «omgekeerde» prothese wordt  
ingezet bij: 
•  grote, onherstelbare scheuren in het rotator 

cuff met zwakte en bewegingsbeperking  

van de schouder

• artropathie door defect rotator cuff  

(lang bestaande schade aan de pezen van  

de rotator cuff die leidt tot een specifieke 

vorm van artrose)

• wisseloperaties met protheses (revisie)

Omdat de conventionele gewrichtsvervanging in 

deze gevallen niet met zekerheid tot pijnvrijheid 

leidt en het krachtsverlies en de bewegingsbeper-

king door de standaard prothese niet verbeterd 

kunnen worden, wordt vaak een omgekeerde 

(geïnverteerde) gewrichtsvervanging toegepast.
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De kop van de bovenarm is gevoelig voor gecom-

pliceerde breuken. Een val op de hand, uitge-

strekte arm of de schouder zelf kan tot een com-

plexe fractuur leiden.

Bij dergelijk gecompliceerd letsel wordt vaak een 

fractuurprothese gebruikt. Het ontwerp is zoda-

nig gemaakt dat de versplinterde botdeeltjes met 

behulp van hechtdraden of medische draden ste-

vig aan de pezen van het rotator cuff kunnen 

worden bevestigd.

Daarmee zijn goede voorwaarden geschapen om 

de beschadigde schouder weer pijnvrij en actief 

te kunnen bewegen. Patiënten krijgen evenwel 

niet altijd de normale bewegingsradius terug en 

kunnen met beperkingen van het schouderge-

wricht worden geconfronteerd.

De fractuurprothese
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Bij breukletsel kan tevens de zogenaamde rotator 

cuff worden beschadigd. Die bestaat uit vier spie-

ren die het gewricht als een manchet omsluiten 

en zo een cruciale rol spelen bij de stabilisatie. 

In gevallen waarbij sprake is van een fractuur en 

een defect aan het rotator cuff kan een omge-

keerde fractuurprothese worden gebruikt. In dit 

implantaat zijn de voordelen van de omgekeerde 

prothese en de fractuurprothese samengebracht. 

Het ontwerp kan een betere bewegingsvrijheid 

mogelijk maken dan een reguliere fractuurpro-

these, terwijl tegelijkertijd versplinterde botdeel-

tjes veilig kunnen worden vastgezet. 

De omgekeerde fractuurprothese kan ook als een 

revisie-implantaat worden gebruikt. Het komt 

voor dat botbreuken die met de reguliere frac-

tuurprothese behandeld zijn, niet volgens de ver-

wachtingen genezen en de rotator cuff negatief 

beïnvloeden. Dan bestaat de mogelijkheid om dit 

middels een omgekeerde fractuurprothese te ver-

helpen, waarmee naar een betere bewegingsvrij-

heid en pijnverlichting wordt gestreefd. 

De omgekeerde fractuurprothese



20

7.  Hoe kunt u zich thuis  
 voorbereiden op de ingreep?
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Tijdens de eerste dagen en weken na het ziekenhuis zult u met bepaalde uitdagingen te maken krijgen.

• Plaats de voorwerpen die u dagelijks nodig 

heeft (servies, kleding, geneesmiddelen enz.) 

op heuphoogte. Om maaltijden handig te 

kunnen vervoeren, adviseren wij eventueel 

het gebruik van een serveerwagen.

• De badkamer kan van verschillende hulpmid-

delen worden voorzien: handgrepen,  

een slip vaste douchemat of een spons aan 

een lange steel kunnen helpen bij de  

dagelijkse lichaamsverzorging.

• Bij sanitair speciaalzaken zijn hulpmiddelen 

verkrijgbaar zoals aankleedstokken, grijpers 

en kousenaantrekkers. Informeer voorafgaand 

aan uw verblijf in het ziekenhuis wat voor u 

nuttig of noodzakelijk is.

Zo kunt u uw huis optimaal voorbereiden  
 op de periode na de operatie:

• Leg een zaklamp naast uw bed als u de licht-

schakelaar vanaf die plek niet kunt bedienen. 

Zo voorkomt u dat u struikelt als u ‘s nachts 

moet opstaan. 

• Bereid etenswaren voor die u in de vriezer 

kunt bewaren en later alleen nog hoeft op te 

warmen. Op die manier voorkomt u dat  

u in de eerste dagen veel werk in de keuken 

moet verrichten.
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8.  Wat kunt u verwachten  
 in het ziekenhuis?
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Voorafgaand aan de operatie wordt u nauwkeurig onderzocht. Dit heeft tot doel om mogelijke risico’s 

vroegtijdig te herkennen en preventieve maatregelen te nemen. De arts zal met u spreken over genees-

middelen en narcose en u uitgebreid informeren.

• Heeft u hart- en vaatproblemen of een hoge 

bloeddruk? Zo ja: zijn die met medicijnen 

goed onder controle? Metingen door het ver-

zorgend personeel, eventueel ECG-onder-

zoek.

• Heeft u mogelijk last van infecties? Of als u 

diabetespatiënt bent: hoe goed slaat uw  

behandeling aan? Om dit duidelijk te krijgen, 

kan voorafgaand aan de operatie bloed  

bij u worden afgenomen.

• Roken is een algemene risicofactor – mis-

schien is de operatie een mooie gelegenheid 

om te stoppen? Voorlichting voor rokers  

is direct in de ziekenhuizen mogelijk.

U kunt in het ziekenhuis te maken  
 krijgen met de volgende onderzoeken:

• Gebruikt u bloedverdunners of bloedplaatjes-

remmers (Aspirin®, Xarelto®, Plavix®,  

Marcomar® enz.)? Deze worden na overleg 

met uw huisarts ongeveer 10 dagen  

vóór de operatie stopgezet. Als dat nodig is, 

krijgt u ter vervanging een geneesmiddel  

in de vorm van injecties.

• De anesthesist zal met u bespreken welk  

type narcose het best voor u is.

• Bij vragen heeft u altijd de gelegenheid  

om die aan uw chirurg of een afdelingsarts  

te stellen.
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9.  De operatie

Bij de meeste schouder-protheses heeft de operatie een vergelijkbaar verloop. De zieke bot- en weefsel-

delen worden verwijderd en het achterblijvende bot wordt met behulp van de operatie-instrumenten 

zodanig voorbereid dat de prothesedelen precies passen en kunnen worden vastgezet.

De operatie omvat de volgende vier stappen:

Stap 1
De toegang tot het schoudergewricht vindt plaats 

via een sneetje in de huid van de bovenarm. Het 

zieke gewricht wordt zichtbaar na opening en ge-

deeltelijke verwijdering van het gewrichtskapsel. 

De kop van de bovenarm wordt met behulp van 

een elektrische of met perslucht aangedreven 

zaag van het boven arm gescheiden en verwij-

derd. De gewrichtskom is nu goed waarneem-

baar. De kom wordt ontdaan van het oude kap-

sel- en kraakbeenweefsel en met een ruimer zo-

danig geprepareerd dat gezond botweefsel zicht-

baar wordt. Op die manier is stevige verankering 

van de kunstmatige kom gewaarborgd.

Stap 2
De binnenste ruimte van het bovenarm (merg-

holte) wordt vervolgens geprepareerd voor im-

plantatie van de steel. De gewrichtskom wordt 

met een boor op plaatsing van de glenoidalis 

voorbereid. Afhankelijk van de situatie kan de 

steel met of zonder botcement worden veran-

kerd. Dit besluit hangt in wezen af van de bot-

kwaliteit en van de leeftijd van de patiënt. Er zijn 

daarbij geen kwalitatieve verschillen in de behan-

deling. Het botcement wordt zeer goed door het 

lichaam verdragen en is al na enkele minuten vol-

ledig uitgehard.

Het schoudergewricht wordt voorbereid voor de 

prothese; het defect is duidelijk zichtbaar.

De steel wordt in het geprepareerde bovenarm 

ingebracht en eventueel met zogeheten  

botcement gefixeerd; de glenoidalis wordt veran-

kerd in de natuurlijke gewrichtskom.
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Stap 3
Nadat de nieuwe kom in het bot is bevestigd, 

wordt de steel met de prothesekop in het boven-

arm verankerd alvorens het gewricht wordt gere-

poneerd (gezet). Daarmee is de beweeglijke ver-

binding tussen steel en kom tot stand gebracht. 

Als laatste wordt de werking van het gewricht 

gecontroleerd door het in alle richtingen te bewe-

gen.

Stap 4
Aan het einde worden eventueel nog bestaande 

bloedingen gestelpt. Er worden drainageslangen 

in de wond ingebracht om de ophoping van 

bloed te voorkomen. Het weefsel wordt laagsge-

wijs gehecht en vervolgens voorzien van verband.

De drie afzonderlijke delen van het prothese zijn 

geplaatst; de schouder functioneert weer goed.

Controle op de röntgenfoto na een geslaagde 

operatie.
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In beginsel geldt dat elke operatie algemene en 

specifieke risico’s met zich meebrengt. Het voor-

naamste doel van het operatieteam is u zo goed 

mogelijk te behandelen en complicaties te voor-

komen.

De algemene risico’s, niet verbonden aan 
de prothese, zijn onder meer:
• het ontstaan van trombose in een beenader 

of een longembolie. Deze risico’s zijn bij  

een schouderprothese meestal klein, omdat  

u op de dag van de operatie nog mag staan

• in zeldzame gevallen letsel aan bloedvaten  

of zenuwen 

• infecties

In zeer uitzonderlijke gevallen kunnen  
tijdens en na de operatie onder meer de 
volgende speciale, doorgaans implantatie 
gerelateerde risico’s optreden:
• ontwrichting (luxatie) van het kunstgewricht

• beperkte beweeglijkheid

• restklachten / -pijn

• botbreuk bij inbrengen van de steel

• loskomen van de prothese

Neem onmiddellijk contact op met uw arts of uw 

kliniek als u na de operatie last krijgt van toene-

mende pijn in het operatiegebied, zwellingen, 

roodheid, problemen met de genezing van de 

wond, afscheiding van vocht uit het litteken of 

onverklaarbare koorts.

10. Risico’s en complicaties
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Na de ingreep worden de drainageslangen meest-

al 1 tot 2 dagen in het schoudergewricht achter-

gelaten tot de laatste nabloedingen zijn gestelpt. 

Daarmee wordt voorkomen dat er bloeduitstor-

tingen ontstaan die de beweeglijkheid kunnen 

beperken.

In het algemeen wordt reeds op de eerste dag na 

de operatie met bewegingstherapie begonnen. 

Een fysiotherapeut zal u begeleiden en dagelijks 

met u oefenen. Met behulp van deze oefeningen 

kunt u zo snel mogelijk weer goed bewegen. De 

gecontroleerde beweging en nog niet volledige 

belasting van de geopereerde schouder in de 

daaropvolgende 4 tot 6 weken helpen bij de snel-

lere genezing van de weefsellagen van het schou-

dergewricht. Mogelijk krijgt u nog enige dagen 

pijnstillers en dagelijkse injecties of antistollings-

tabletten om trombose te voorkomen totdat de 

geopereerde schouder weer volledig kan worden 

gebruikt.

Ongeveer één week na de operatie wordt u ont-

slagen, ofwel naar huis of naar een revalidatie-

centrum. Amper twee weken na de operatie kun-

nen de hechtdraden worden verwijderd.

Houd u aan de volgende regels om het  
genezingsproces te ondersteunen en niet 
onnodig te verstoren:
• Uw arts zal uw persoonlijke nabehandeling 

met u bespreken en u eventueel ook een  

nabehandelingsschema overhandigen. Dat 

dient u aandachtig door te lezen en aan  

de fysiotherapeut te overhandigen die u  

verder behandelt.

• In principe moet de schouder gedurende  

de eerste 4 tot 6 weken na de operatie nog  

worden ontzien, maar doseer uw bewegin-

gen altijd!

11.  De eerste dagen na de operatie

• Tot 6 weken na de ingreep mogen er geen 

roterende bewegingen naar buiten worden 

uitgevoerd om de hechting van de pees in  

het schoudergewricht te beschermen. U zult 

in de eerste paar dagen of weken in de regel 

een schouderimmobilisator moeten dragen.

• Draag tijdens de eerste 6 tot 12 weken  

geen zware voorwerpen! 

• Uiterlijk 6 weken na de ingreep moeten de 

schouderbewegingen worden geïntensiveerd; 

vanaf dit tijdstip zijn er normaal gesproken 

geen beperkingen meer.

• In de 3 tot 6 maanden na de operatie  

krijgt u te maken met bewegingsoefeningen 

die u zelfstandig of met behulp van een  

fysiotherapeut moet uitvoeren. Zorg dat u  

de geopereerde schouder elke dag beweegt!

• Vermijd overmatige belasting tijdens uw  

dagelijks leven (bijv. zwaar lichamelijk werk) 

en risicovolle situaties (bijv. ladders beklim-

men enz.).
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12.  De nabehandeling

Regelmatige controles door een specialist zijn belangrijk en helpen 

bij de controle van het genezingsproces. Bespreek het precieze ver-

loop met uw arts. Neem meteen contact op met uw arts als er 

tussen of na de controles klachten ontstaan.

Het is heel normaal dat u nog tot een jaar na de ingreep beperkin-

gen zult ervaren – verbetering en gewenning vinden voortdurend 

plaats.

Ongeveer 3 tot 4 maanden na de operatie kunt u zich gewoonlijk 

voor het grootste deel weer goed bewegen. Tot die tijd moet u 

eventueel hulp regelen in de huishouding of voor de boodschappen. 

Als u zelfstandig woont, heeft u de mogelijkheid om ambulante 

hulp via een verplegingsdienst in te schakelen. Informeer in het zie-

kenhuis welke diensten worden aangeboden.
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13. Sport

Sportieve activiteiten worden aanbevolen, want die vergroten de 

kwaliteit van leven in sociaal en lichamelijk opzicht en voorkomen 

ziektes. 

Goede beweeglijkheid en krachtsopbouw van de spieren zijn na een 

operatie met een schouderprothese sterk aan te bevelen. Goed ont-

wikkelde bovenarm- en rugspieren stabiliseren het schouderge-

wricht in hoge mate.

Belangrijk is dat het lichaam geleidelijk wordt belast en dat pijn als 

waarschuwingsteken serieus wordt genomen. In het algemeen 

geldt: gebrek aan beweging heeft een negatieve invloed op het 

kunstmatige schoudergewricht.

Wellicht deed u vóór de ingreep al aan sport. Uw arts kan u vertellen 

of u die sport ook met een prothese kunt beoefenen. U dient in 

ieder geval af te zien van sportvormen waarbij de gewrichten ex-

treem worden belast of de kans op blessures groot is (bijv. voetbal, 

vechtsporten, tennis enz.).

Uw veiligheid staat voorop! Schade aan gewrichten en breuken bij 

dragers van protheses hebben vaak ingrijpende gevolgen. U kunt 

zich beter instellen op een langzamer tempo en soepeler lopende 

bewegingen. Zo kunt u bijvoorbeeld gewoon blijven wandelen, 

gymnastiek doen, fietsen enz. en ook teamsporten doen, maar wel 

binnen bepaalde grenzen. Raadpleeg bij twijfel uw specialist.

Houd altijd het volgende in gedachten: pijnvrij zijn kan snel 
verleiden tot overbelasting!



30

www.mathysmedical.com

Patient Card

Patient
Name

Hospital

Surgeon 
Name

Left/
Right

Date of 
Surgery

Shoulder Hip Knee

14.  De implantaatpas

Bij ontslag uit het ziekenhuis krijgt u een implantaatpas. Deze kan 

van nut zijn bij eventueel letsel aan het gewricht of complicaties 

buiten uw vertrouwde omgeving (bijv. tijdens uw vakantie, bij con-

troles op het vliegveld enz.).
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15. Veelgestelde vragen

Op de volgende pagina’s vindt u antwoorden op vragen die vaak door patiënten worden gesteld. Wellicht 

zijn er antwoorden bij waar u wat aan heeft.

Implantaties van kunstmatige schoudergewrichten zijn tegenwoor-

dig routine-ingrepen en duren ca. 2 tot 3 uur.

De duur van het verblijf hangt ook af van uw algemene gezond-

heidstoestand. Wees voorbereid op een verblijf van één, maximaal 

twee weken; uw arts kan u nadere informatie geven.

Na ontslag uit het ziekenhuis kunt u meteen, of nog beter 4 tot 6 

weken later, deels worden opgenomen in een revalidatiecentrum. 

Daarna bent u lichamelijk nog ca. 4 tot 6 weken beperkt belastbaar. 

U dient deze periode te gebruiken voor verdere bewegingstherapie. 

Als u werk heeft, hangt het hervatten van de werkzaamheden af 

van uw dagelijkse belasting. Bij kantoorwerk bent u bijvoorbeeld 

sneller weer inzetbaar dan bij zwaar lichamelijk werk. In dat geval 

moet u rekening houden met een pauze van ongeveer drie maan-

den.

Factoren zoals lichamelijke belasting, uw leeftijd, de kwaliteit van 

uw botten en uw leefstijl hebben invloed op de levensduur van het 

kunstgewricht. Uit nationale implantatenregisters en onderzoeken 

blijkt dat 4 jaar na de implantatie of de ingreep meer dan 90 % van 

de patiënten nog geen revisie (vervanging van het kunstgewricht of 

losse componenten) nodig heeft gehad.

Vertel uw arts voor welke metalen u allergisch bent. Overhandig uw 

allergiepas, mocht u daarover beschikken. De materialen en coatings 

die in het algemeen voor de implantaten worden gebruikt, veroor-

zaken hoogst zelden allergische reacties. Individuele oplossingen 

zijn zelden nodig.

Hoe lang duurt de 
operatie?

Hoe lang duurt het  
verblijf in het ziekenhuis?

Hoe lang kan ik niet 
werken?

Wat is de levensduur  
van het implantaat?

Ik ben allergisch en 
reageer soms op metaal.  

Is dat een probleem?
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Zelfs als u geen pijn meer heeft en u voelt zich goed, moet u altijd 

naar de onderzoeksafspraken gaan. Uw specialist kan de revalidatie 

in de gaten houden en complicaties vroegtijdig herkennen. In het 

eerste jaar na de operatie vinden er meerdere controleonderzoeken 

plaats. Later zijn deze onderzoeken eenmaal per jaar en daarna om 

de twee of drie jaar nodig. Uw arts bepaalt de tussenperiode.

Het besluit of en wanneer een prothese wordt geïmplanteerd, ligt 

uiteindelijk bij de patiënt zelf. Dit besluit moet echter in goed overleg 

met een specialist worden genomen. Aarzel niet om de arts naar zijn 

ervaringen te vragen (bijv. hoe vaak hij of zij al schouderprotheses 

heeft geplaatst). De volgende factoren hebben echter grote invloed 

op het besluit vóór of tegen een ingreep:

• Uw specialist heeft middels een lichamelijk onderzoek en rönt-

genfoto’s vastgesteld dat u gevorderde schouderartrose heeft.

• Uw kwaliteit van leven is door pijn zodanig verminderd  

dat u het leven van alledag niet meer zonder dagelijkse en  

permanente klachten aankunt.

• Alternatieve behandelmethodes (bijv. fysiotherapie) zijn niet 

meer effectief. 

• U bent aangewezen op langdurig gebruik van geneesmiddelen. 

Ondanks verhogingen van de dosis helpen die niet meer  

voldoende.

Als deze factoren op u van toepassing zijn, moet een operatie wor-

den overwogen, ongeacht uw leeftijd.

Als de bovenstaande omstandigheden niet op u van toepassing zijn, 

is het raadzaam een ingreep uit te stellen en naar andere behandel-

methodes zonder een operatie te zoeken.

In Europa worden jaarlijks gemiddeld 550 000 kunstmatige heupge-

wrichten, 230 000 kniegewrichten en 40 000 schoudergewrichten 

geïmplanteerd. De operatie is tegenwoordig een routine-ingreep.

Risico’s zoals hematomen, allergieën voor geneesmiddelen, trombo-

se, embolieën, infecties of de risico’s die op pagina 26 staan ver-

meld, kunnen echter niet volledig worden uitgesloten, hoewel ze 

zelden voorkomen. Door preventieve maatregelen zoals de toedie-

ning van geneesmiddelen, fysiotherapie enz. worden deze risico’s in 

hoge mate beperkt. Uw arts zal u uitvoerig over dit onderwerp in-

formeren.

Het gaat uitstekend met 
me na de operatie.  

Moet ik dan toch naar de 
controleafspraken gaan?

Ik heb erg veel pijn,  
maar toch is me geadvi-

seerd om nog te  
wachten met implantatie 

van een kunstgewricht  
of zelfs helemaal af te zien 

van deze ingreep.  
Is dat juist?

Welke risico’s zijn er ver-
bonden aan de implantatie 

van een prothese?
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Bloedtransfusies worden tegenwoordig alleen toegepast als er tij-

dens de operatie veel bloedverlies is. Het risico om ziek te worden 

door de toediening van bloed van anderen, is dankzij de zeer goede 

controles uitermate klein.

Tegenwoordig bestaat in de meeste klinieken de mogelijkheid het 

gedraineerde wondbloed op te vangen, in een speciaal apparaat te 

reinigen en weer toe te dienen aan de patiënt. Hierdoor wordt het 

doneren van eigen bloed eigenlijk niet meer uitgevoerd.

U mag pas weer achter het stuur gaan zitten als u zichzelf in staat 

voelt om te rijden. Daarvoor bent u alleen verantwoordelijk! U wordt 

geadviseerd om van tevoren de behandelend arts te raadplegen. De 

meeste patiënten zijn na ongeveer 2 tot 3 maanden weer in staat 

om te rijden. Dit kan per persoon echter sterk verschillen. Rijd nooit 

als u onder invloed bent van krachtige pijnstillers!

Heb ik tijdens of meteen 
na de operatie  

bloedtransfusies nodig?

Wat moet ik doen  
als ik bloed van mezelf  

wil doneren?

Wanneer kan ik weer  
zelf autorijden?
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16.  Nawoord

Afgezien van alle medische verrichtingen bent u ook zelf verant-

woordelijk voor uw kunstmatige schoudergewricht en draagt u bij 

aan het slagen van de behandeling. Uw medewerking is daarom van 

enorm belang. Wij hopen dat we u met deze brochure over de be-

langrijkste factoren en procedures hebben geïnformeerd. Op 

www.my-artificial-joint.com vindt u meer wetenswaardigheden en 

nuttige informatie. Alle andere, nog onbeantwoorde vragen dient u 

aan uw behandelend arts te stellen.
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