
Tip 1: Comfortabel slapen
Plaats een kussen onder je arm tijdens 
het slapen. Zo wordt de bovenarm goed 
ondersteund. Dat maakt het slapen 
comfortabeler. 

Tips die wij je graag willen meegeven

Tip 2: Persoonlijke hygiëne
Voor het wassen van de oksel geven 
we graag als tip mee: buig voorover en 
laat je geopereerde arm naar beneden 
hangen. Zo breng je geen spanning op 
de juist ingehechte pees. 

Tip 3: Opstaan uit bed    
Rol op je niet-geopereerde arm en buig 
de knieën. Breng de knieën uit bed en 
duw je met je niet-geopereerde arm 
recht op je bed. 

Omdat je het abductieverband dag en nacht moet aanhouden gedurende zes we-
ken kan dat een aantal problemen opleveren. Daarom willen wij (artsen, kinesisten 
en ergotherapeuten) je enkele praktische tips meegeven.

Tip 4: Aankleden
Steek je geopereerde arm eerst in de 
mouw. Daarna kan je de gezonde arm in 
de mouw steken.



Vanaf drie dagen postoperatief 

Zoals reeds vermeld, mag je tijdens 
die periode alleen passieve oefe-
ningen doen.

Buig voorover en laat de geope-
reerde hand naar beneden hangen. 
Draai met je arm rondjes. 

De kinesitherapeut leert je oefeningen aan die je thuis ook kan uitvoeren. In deze 
folder vermelden we enkele voorbeelden die je kunnen helpen. Let wel op: Doe 
die oefeningen alleen op advies van de chirurg of kinesitherapeut. Het is belang-
rijk dat je de eerste zes weken alleen passief beweegt. Na deze zes weken krijg je 
van de kinesitherapeut actieve bewegingsoefeningen. Ongeveer acht weken na 
de operatie begint de kinesitherapeut te werken met weerstandsoefeningen.

Oefeningen voor thuis

Passieve mobilisatie vanuit de romp.
De arm moet goed ondersteund op 
tafel liggen. Breng de schouder lood-
recht boven de  elleboog. Beweeg je 
romp naar achteren.



Actieve bewegingsoefeningen vanaf 6 weken na de operatie

Start deze oefening enkel onder begeleiding. De oefening bestaat uit twee ni-
veaus. Bij het eerste niveau ga je heffen met een gebogen elleboog. Indien dat na 
een aantal dagen goed lukt, mag je starten met het tweede niveau; heffen met een 
gestrekte arm. 

Oefeningen interne rotatie



Oefeningen tegen weerstand vanaf 8 weken na de operatie





Oefeningen exorotatie

      

Statische weerstandoefeningen 
(10 weken na de operatie of later, 
afhankelijk van de grootte van de 
hechting)

       


