
Post–op rehab na 
cufflijden



Pre-op infosessie

• Informeren 

• Opmeten  + educatie brace

• Ergonomie + slaapadvies

• Oefentherapie aanleren

• Meetresultaten bepalen bv. Spadi – kracht -

mobiliteit
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Early Rehab Fase 1 Fase 2 Fase 3

Dag van ok tot einde 

‘rust’ (arts)

Passief + voorwaarden 

+ biologisch herstel

Actief + voorwaarden 

+ biologisch herstel

Kracht + RtSport / 

Werk



Early rehab

• Goed, duidelijk en voldoende informeren van patiënten.

• Onmiddellijk post-op kan er gestart worden met een beperkt aantal oefeningen in een ‘ veilige zone’.

 Neuromusculaire coördinatie oefeningen in de brace, al dan niet gecombineerd met kinetische keten 

oefeningen (afh van het type patiënt).

 Cardiovasculaire training  (wandelen/hometrainer, autogene pijnstilling door beweging).

 Cross-education training: krachtwinst in de arm die niet oefent door actief de andere arm te trainen.

 Uiteraard mobilisatie van elleboog en pols + verhogen van de knijpkracht (cfr operatieverslag).

 Scapulaire training.

 Aandacht voor CWK – TWK indien nodig.

 Anti-Inflammatoir werken door ijs en eventuele andere technieken.



Scapulaire rehab

Scapulaire rehab vereist de nodig aandacht omdat :

 Reflexinhibitie door pijnmechanismen met scapulaire disfunctie tot gevolg, daling activiteit LT 

 Musculaire disbalans tussen UT >< LT en Serratus Anterior

 Houdingsafwijkingen t.h.v. pijn

 Sport en werk specifieke adaptatie (tekort aan flexibiliteit reeds pre-op aanwezig)

 Goed scapulo-thoracaal ritme is noodzakelijk !



Neuromusculaire coördinatie 
oefeningen

Scapula orientation exercises .

• Opwaartse rotatie

• Posterieure tilt



Cross education training

• Kracht- en 

functieverlies 

opvangen door het 

trainen van de niet-

geïmmobiliseerde 

arm

• High load 
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3 fases
 Fase 1: Restrictieve fase

o Herstel van de passieve mobiliteit 

o Corrigeren van de houding naar extensie en scapulaire retractie

o Pijnstilling: medicamenteus en ijs

 Fase 2: intermediaire fase

o Herstel van de actieve mobilisatie: dit kan echter nooit efficiënt gebeuren zonder een goede en 

voldoende recuperatie van de passieve mobiliteit. Steeds opbouwend en open en (semi)gesloten 

keten. 

 Fase 3: Tonifiërende fase

o Kracht en stabilisatie: Stijgende belasting in meer functionele uitgangshoudingen (werk/sport 

gerelateerd). 



• Arthroscopie:
 Decompressie

 Bursectomie

 Needling

• Cuffhechting: 
 SSP-hechting

• Schouderprothese:  
 omgekeerde prothese

• Peestransfers:
 Pectoralis major 

 Latissimus dorsi

Rehab in functie van de behandeling



Arthroscopie Schouder

Early Rehab Fase 1a
Passief

Fase 2a 
Ondersteund actief

Fase 2b
Actief

Fase 3
Weerstand

• Neuromusculaire 
coördinatie-
oefeningen

• Crosseducation
• Cardiovasculair

• |P| mob
• Actieve oef 

elleboog, pols en       
hand

• Scapula setting
• Pendelen
• Cross-education

• Actieve- passieve 
mob

• Scapula setting
• Ondersteunend 

actieve oefeningen
• Katrol, pendelen
• Isometrische 

oefeningen

• Mob tot full ROM
• Actieve oef
• Opbouwend 

oefenen exc-
concentrisch

• Kinetische keten
• Proprioceptie
• Functionele reva

(3-dimensionaal)

• Krachttraining
• Functionele reva

(3- dimensionaal)

VOORWAARDEN
|P| 75 % ROM in 
scapulair vlak ( 135°)
Pijnvrij

VOORWAARDEN
|AP| 90 % ROM
in scapulair vlak (160°)
Pijnvrij

VOORWAARDEN
|A| 100 % ROM
in scapulair vlak
Pijnvrij





Rotator Cuffhechting

Early Rehab Fase 1
Passief

3 tot 6 weken

Fase 2 a
Ondersteund actief

Fase 2 b
Actief

Fase 3
Weerstand

• Neuromusculaire 
coördinatie-
oefeningen

• Actieve oef elleboog, 
pols, hand

• Cross-education
• Cardiovasculair

• |P| mob
• Actieve oef elleboog, 

pols, hand
• Scapula setting
• Pendelen
• Brace zonder 

abdcblok

• Mob richting full rom
• Actieve- passieve mob
• Scapula setting
• Ondersteunend actieve 

oefeningen

• Katrol, pendelen

• Isometrische oef

• Low EMG load

• Brace progressief af

• Actieve mob
• Isometrische oef
• Progressieve belasting 

exc-conc
• Moderate-high EMG 

load
• Kinetische keten
• proprioceptie
• Functionele

reva

• Werk/sport 
specifiek

• Krachttraining
• High – very high EMG 

load
• Sportspecifiek
• Functionele 

reva

VOORWAARDEN
|P| 75 % ROM in 
scapulair vlak  ( 135°)  
Pijnvrij 
6 weken postop

VOORWAARDEN
|AP| 80 % ROM
in scapulair vlak (145°)
Pijnvrij

VOORWAARDEN
|A| 100 % ROM
in scapulair vlak
Pijnvrij
12 weken postop





Omgekeerde Schouderprothese

Early Rehab Fase 1a
Passief

Fase 2 a 
Ondersteund actief

Fase 2 b
Actief

Fase 3
Weerstand

• Neuromusculaire 
coördinatie-
oefeningen

• Crosseducation
• Cardiovasculair

• |P| mob letten op 
safe zone

• Scapula setting
• Pendelen

• Actieve-passieve mob
letten op safe zone

• Scapula setting
• Ondersteunend 

actieve oefeningen

• Low Load

• Katrol, pendelen

• Isometrische oef

• Actieve oef
• DELTOID PROGRAM
• Moderate – high load
• proprioceptie
• Functionele 

reva

• Krachttraining
• High load
• Functionele 

reva

VOORWAARDEN
|P| 75 % ROM in 
scapulair vlak ( 90°)
Pijnvrij
6w geen rotaties 

VOORWAARDEN
|AP| 80 % ROM
in scapulair vlak   
(100°)
Pijnvrij

VOORWAARDEN
|A| 100 % ROM
in scapulair vlak           
( 130°)
Pijnvrij
Na 12 weken





Peestransfers: 
bescherm de hechting

 Latissimus dorsi transfer :

 Ernstig deficit in exorotatie door onherstelbare ruptuur van de posterosuperieure cuffstructuren.

(Infraspinatus – Teres Minor)

 Immobilisatieperiode meestal in exorotatie

 Geen actieve exorotatie voor 6 weken 

 Geen stretching in endo buiten de “safe zone” ( cfr operatieverslag)

 Pectoralis major transfer :

 Ernstig deficit in endorotatie door onherstelbare ruptuur van de anterosuperieure cuffstructuren.

(Subscapularis )

 Immobilisatieperiode

 Geen actieve endo voor 6 weken

 Geen stretching in exo buiten de “safe zone” ( cfr operatieverslag)





Take home

• Richtlijnen zijn er, protocol moet individueel aangepast worden

• Milestones gebaseerd op functie en pijn i.p.v. puur tijdsgebonden. Biologische heling blijft wel van 

belang! 

• Pas aan, ga een stap terug, rust indien nodig

• Denk aan positie (zwaartekracht) en ADL-functie (kinetische keten)

• Motiveer de patiënt en geef huiswerk-oefeningen

• Kis = Keep it Simple it’s only shoulderrehab.



jp.schouderrevalidatie@zna.be
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