Oefenschema bij een massieve scheur in de rotator cuff
(rotatorenmanchet)

Een massieve scheur in de rotator cuff spieren kan het resultaat zijn van het vele
dagelijkse gebruik of door een trauma/val. Hierdoor is het mogelijk dat de functie van uw
arm niet meer is zoals gewenst. De rotator cuff heeft als belangrijke functie de kop van
de bovenarm te stabiliseren en deze in de kom te houden. Tevens helpt de rotator cuff
bij het heffen van de arm. Wanneer door een scheur de functie gestoord is kunt u dus
klachten ervaren tijdens uw functioneren en problemen hebben met het heffen van de
arm. Naast de rotator cuff spieren heeft u nog een andere belangrijke schouder spier, de
Deltoideus, de deltaspier, deze zou de functie kunnen overnemen. Dit kan bereikt
worden doormiddel van oefentherapie.
Het oefenprogramma bestaat uit patiënten educatie, houdingscorrectie, re-educatie van
spieraanspanning, spierversterking van deltaspier en teres minor, versterking van
schouderbladspieren, het onderhouden van de beweeglijkheid, verbeteren van de
proprioceptie en het geven van adviezen in dagelijks gebruik.
Het oefenprogramma moet u 3 tot 5 maal per dag herhalen. Dit zou voor pijndemping
moeten zorgen en een verbeterde functie van uw arm. De oefeningen zult u minstens 12

weken moeten herhalen, bij voorkeur onder supervisie/begeleiding van een
fysiotherapeut.
Patiënten educatie
Belangrijk is het om te beseffen dat ondanks een gescheurde pees een acceptabele
situatie bereikt kan worden en dat oefenen geen kwaad kan. Wel moeten reële haalbare
doelen worden gesteld die natuurlijk alleen bereikt kunnen worden door actieve inzet
van de patiënt.
Houdingscorrectie
Een optimale houding is belangrijk om een goede positie van de schouder kom en een
optimale ruimte onder het schouder dak te verkrijgen. Dit kan door het optimaliseren van
de beweeglijkheid van de wervelkolom. Door vaak al een wat stijvere borstwervelkolom
bij de wat oudere patiënt moeten de doelen wel realistisch gesteld worden.
Re-educatie van spier aanspanningspatroon / versterken van deltaspier en teres
minor
Het aanleren van het aanspanningspatroon en versterken van de compenserende
spieren is van essentieel belang voor het oefenprogramma.
Onderhouden van de beweeglijkheid
Degeneratieve veranderingen en een verminderd gebruik kunnen leiden tot stijfheid in
de schouder. Rustige rekkingen binnen de pijngrenzen kunnen zorgen voor verminderde
stijfheid van de schouder.
Verbeteren van de proprioceptie (vermogen om positie van lichaam en arm waar
te nemen)
Dit wordt vaak geoefend door de arm in verschillende uitgangsposities te houden en dit
bewust waar te nemen doormiddel van gevoel en niet door het zicht.
Aanpassen gebruik/ adviezen in ADL
Belaste activiteiten zoals het heffen met een gestrekte arm worden afgeraden wanneer
deze veel pijn veroorzaken. Als u iets wil pakken boven het hoofd raden wij u aan om
een trapje te gebruiken. Ook eventuele aanpassing in inrichting kan een optie zijn.

Oefenprogramma
Afhankelijk van het handicapsniveau van uw arm wordt er oefenprogramma gestart op
eigen niveau. Het is van belang dat u tijdens de gehele beweging de controle behoud
door rustig te bewegen.

Oefening 1 Ruglig, denk aan goede start positie schouderblad
a. Arm gestrekt op de bank, vervolgens buigt u uw elleboog tot 90 graden en tot
slot heft u uw arm tot 90 graden in de schouder. Indien nog niet actief mogelijk
kunt u helpen met uw andere arm. Gecontroleerd weer laten zakken tot op de
bank.

b. Arm gestrekt op de bank, vervolgens buigt u uw elleboog tot 90 graden en tot
slot heft u uw arm tot 90 graden in de schouder. Indien nog niet actief mogelijk
kunt u helpen met uw andere arm. Vervolgens strekt u uw elleboog richting
het plafond.

c. Arm gestrekt op de bank, vervolgens buigt u uw elleboog tot 90 graden en tot
slot heft u uw arm tot 90 graden in de schouder. Indien nog niet actief mogelijk
kunt u helpen met uw andere arm. Vervolgens strekt u uw elleboog richting
het plafond. Laat uw arm rustig zakken en begeleidt deze met uw andere arm
als back up.

Oefening 2 Ruglig, elastiek
a. Beide armen op de bank laten liggen, buig uw ellebogen tot 90 graden, draai
vervolgens uw onderarmen naar buiten (houd hierbij de ellebogen in de zij).

b. Beide armen op de bank laten liggen, buig uw ellebogen tot 90 graden, neem
het gele elastiek in uw handen en draai vervolgens uw onderarmen naar
buiten (houd hierbij de ellebogen inde zij) om het elastiek op rek te brengen.

Oefening 3 Ruglig, gestrekte arm naar het plafond
a. Uw arm strekken richting het plafond, maak vervolgens rondjes met uw arm.

b. Uw arm strekken richting het plafond, teken vervolgens denkbeeldige kruizen
op het plafond.

c. Uw arm strekken richting het plafond, voer nu de zelfde bewegingen uit met
een gewichtje/flesje water.

Oefening 4 Ruglig gestrekte arm naar plafond
Herhaal oefening 1c en laat vervolgens de gestrekte arm met een klein
gewichtje/flesje water naar beneden zakken. Houdt de andere arm in de buurt als
back up.

Oefening 5 Stand
Wall slides. Ga met uw gezicht richting de muur staan en loop met licht gebogen
armen omhoog. Maak eventueel gebruik van de andere arm. Concentreer je dan
op controle van de arm tijdens heffen en laten zakken van de arm.

Oefening 7 Zit met licht hellende rugleuning
Bouw nu de oefeningen weer op van korte naar lange lastarm en zonder /met
gewicht.

Oefening 8 Zit /Stand vrije ruimte
Bouw nu de oefeningen weer op van korte naar lange lastarm en zonder /met
gewicht. Bijvoorbeeld schrijven in de lucht of waarbij de fysiotherapeut voor
positieverstoringen zorgt.

