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Anatomische Schouder Prothese  

 

Algemene gegevens  

Behandelend arts:     E.M. Ooms   C. van Doorn 

       A.J.H. Vochteloo  J.Been 

Operatiedatum:    ………/………/…….  

Ontslagdatum:    ………/………/…….  

Behandelend fysiotherapeut kliniek: ……………………………………. 

_____________________________________________________________________ 

Medische gegevens 

 

Type operatie:  Totale Schouder Prothese  

  Hemi Schouder Prothese  

 

Aangedane zijde:  Links   Rechts 

 
 
Opmerkingen: 
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… 
 

   Datum    Handtekening arts 
 
   ……-…….-………  p/o   
  

 
 



 
Overdracht Fysiotherapie 
Tevens machtiging 

 

ZGT Almelo ZGT Hengelo 

Route 0.12 Fysiotherapie                                                                                                                  Route 0.15 Fysiotherapie 
Zilvermeeuw 1   Geerdinksweg 141 
Tel: 0546-693210                                                                                                                                        Tel: 074-2905200  

 

 
Onderstaand protocol gaat uit van een normaal beloop van een Anatomische 
Schouderprothese. U mag zelf kiezen waar u revalideert bij voorkeur bij een 
fysiotherapeut lid van het schoudernetwerk.nl. 
 
Dagelijkse verzorgingstips: u mag tijdens het wassen de immobiliser afdoen. Uw 
bovenkleding trekt u aan door eerst  de geopereerde arm, met een licht voorovergebogen 
bovenrug door het t- shirt/hemd te doen. 
 

0-3 Dagen (klinische fase) 

 Immobiliser controleren, uitleg belang dag en nacht dragen gedurende 6 weken. Bij 
rug-en zijligging kussentje onder elleboog ter voorkoming stress op anterieure kapsel 
en subscapularis.  

 Oefeninstructies en fysiotherapeutische overdracht meegegeven. 

 Elleboog- en  handfunctie oefenen. 

 PROM: geleidelijk opbouwen naar 0-90 graden scaption op geleide van pijnklachten. 
 

0-4 Weken (beschermingsfase) 

 PROM: geleidelijk opbouwen naar 0-90 graden scaption 

 AROM: elleboog-en handfunctie oefeningen. 

 Exorotatie in 20 graden scaption maximaal tot 20 graden. Geen stress op anterieure 
kapsel en subscapularis (kussentje onder elleboog ).  

 Endorotatie in adductie maximaal tot buik. 

 Oefeningen ter verbetering scapulasetting op thorax. 

 Submaximale isometrische scapulothoracale contracties (retractie).  

 Onderhouden mobiliteit CWK/TWK/costaal/AC/SC zowel arthrogeen als myofasciaal 

 Dag en nacht dragen van de immobiliser 
 

 4-6 Weken (beschermingsfase) 

 Immobiliser afbouwen na week 6, volledig zonder immobiliser in 1 week. 

 AAROM: starten als PROM, tevens elleboog- en handfunctie oefenen. 

 PROM; geleidelijke opbouw naar 0-120 graden scaption. 

 Submaximale isometrische scapulothoracale en deltoid  training in 30º scaption, korte 
lastarm. 

 Kinetische keten oefeningen toegestaan (lunge, abdominal (diagonaal), good 
mornings, squats zonder gewichten.  

 Start in gesloten keten (tafel).   
 

6-12 weken 

 Afspraak orthopeed/ nurse practitioner met rapportage klinimetrie: NPRS rust-
maximaal/AROM+PROM/PSK/SST/CMS/OSS (Oxford Shoulder Score) 

 PROM: opbouwen boven 90 graden tot 150 graden scaption op geleide van pijn. 

 AROM: starten met actief en geleid actief oefenen onder de 90 graden. 

 Hydrotherapie 

 AROM en PROM opbouwen naar functionele bewegingsuitslagen 

 Submaximale isometrische exo/endo in scaption, ritmische stabilisatie. 

 Isotonische deltoid training in ruglig/halfzit/ stand met korte lastarm. 

 Trainingsaccent op coördinatie en krachtuithoudingsvermogen scapulothoracaal/ 
glenohumeraal local stabilisers low load. 

 Gesloten keten oefeningen ter verbetering priopriocepsis (handen knieënstand/wall 
slide/tafel). 

 Core stability en kinetische  keten oefeningen uitbreiden. 

 Autorijden na overleg orthopeed. 
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3-6 maanden  
Optimaliseren ROM (richtlijn:160 graden anteflexie en 60 graden exorotatie afhankelijk van pre 
operatieve situatie).

 

 Isotonische deltoid training in halfzit en stand, van korte naar lange lastarm (zorg voor 
goed scapulothoracale setting en dynamische coördinatie).

 

 Uitbreiden exo/endorotatie accent: krachtuithoudingsvermogen met behulp van 
therabands /pully.

 

 Krachtuithoudingsvermogen (KUV) trainen in aanwezige ROM local en global stabilisers 
glenohumeraal/scapulathoracaal opbouwen naar KRS 1-4 (T,W,L,Y oefeningen) 
Aanvullend opbouwen naar ADL en sportspecifiek KRS 4.

 

 Klinimetrie: NPRS rust-maximaal/AROM+PROM/PSK/SST/CMS/OSS (Oxford Shoulder 
Score). 

 

 

Bron :Boileau, Walch Tornier 2014. Cahill et al. 2014., Goolberg 2005, comerford 2012,Wilcox 2005 

 
Bij elke fase geldt: extra aandacht voor de punten die uit de vorige fase niet goed lopen.  
 
Voorwaarden om naar een volgende fase te gaan zijn:  

 NPRS rust 0 en tijdens oefenen NPRS <3 

 verbetering van coördinatie 

 toename in AROM/PROM 

 toename in krachtsuithoudingsvermogen/ endurance 
 
 
Bij vragen/problemen kunt u contact opnemen met de afdeling Fysiotherapie van de ZGT.  
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Oefeningen voor thuis  2 maal daags, 2x 15 herhalingen 
 
 
 Instructie                                 Beginpositie           Eindpositie 
 
 
Immobiliser 
       
Zorg dat de elleboogpunt goed 
achterin de immobiliser zit en dat de  
pols iets hoger hangt dan de elleboog. 
 
 
 
Pendelen         
 
- staand, voorover leunend 
- arm laten hangen 
- voor achterwaarts zwaaien 
- cirkels draaien.  
 
 
 
 
Elleboog oefenen     
 
- doe de arm uit de immobiliser 
- ondersteun uw geopereerde arm met 
  uw ‘goede’ hand.  
- strek en buig uw beide armen tegelijk. 
 
 
 
 
Pols- en vingeroefeningen    
 
- pols bewegen op en neer en/of cirkels 
- vingers buigen en strekken. 
- maak een vuist en laat weer los 
 
 

 


