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Scopische en open cuff repair  
 
1. Algemeen 
 
Doelstelling behandelplan procesmatig:  
Vastleggen geprotocolleerd pre en post-operatief behandelplan bij een scopische en open 
cuff repair voor specialist, fysiotherapeut, verpleging en andere betrokkenen. 
 
Doel behandelplan inhoudelijk: 
Gebalanceerd programma creëren waar in aandacht is voor weefsel herstel en opbouw van 
kracht en mobiliteit, met uiteindelijk als doel een goed bewegelijke pijnloze schouder 
Het programma is een continuüm van opbouwende passieve oefentherapie naar actieve 
oefentherapie, naar spierkrachtoefeningen. 
 
Indicatie voor open of  scopische cuff repair:  
Invaliderende pijnklachten van de schouder en of  functieverlies obv.een ruptuur van de M. 
supraspinatus  door: 
Trauma of secundair het gevolg van impingement. 
Scopische repair: 
- Ruptuur van de M. Supraspinatus < 2 cm, jonge patiënten. 
Open repair: 
- Rupturen van de M. Supraspinatus > 2 cm, oudere patiënten en meerder rupturen van de 
cuff. 
 
Prognose betreffende herstel van functies en activiteiten 
 

Wanneer 
kan ik 

verwachten: 

Functionele 
beweeglijkheid 

Functionele 
kracht 

Werk 
onder 

schouder-
hoogte 

Werk 
boven 

schouder-
hoogte 

Sporten 
onderhands 

Sporten 
bovenhands 

0-3 weken             

3-6 weken             

6-12 weken x   (x)       

3-4 mnden x x x       

5-6 mnden x x x x x na 6 mnd 

 
 
 
Contra-indicatie: infectie. 
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2. Revalidatieschema 
 
Fase 0: Pre operatief 
- Vaststellen actieve en passieve ROM . 
- Vaststellen kracht abductie en exorotatie (handdynamometer). 
- Welke apprehension test is + (gewoon, met sensitisatie, release en / of active stabilisation). 
- Scoren van SPADI, VAS max. afgelopen week. 
 
Procesmatige stappen in het herstel van de ROM na de ingreep. 
  

  Passieve 
scaptie 

Passieve exo 
elleboog zij 

Passieve exo 
hoera positie 

Actieve  
scaptie 

PO week 3 90 º 10 -30 º niet doen niet doen 

PO week 7 135 º 35 - 50 º tot 45 º 115 º 

PO week 9 155 º 50 -65 º 75 º 145 º 

PO week 16-26 normaal normaal normaal normaal 

 
 

Fase 1: 0 – 6 weken na de ingreep 

In deze fase ligt de nadruk op respecteren van de gevolgen van de operatie, het beschermen 
van de ankers plus de hechtingen, het verminderen van pijn en inflammatie en op het 
conditie behoud van omliggende orgaansystemen. Daarna op partieel herstel van de ROM 
en op voorzichtige spier activatie. 

□ 0-3 weken na de operatie 
- In week 1-2: score SPADI, VAS max. afgelopen week, SST-PO (facultatief). 
- Oefenen elleboog-, pols- en handfunctie. 
- Optimaliseren positioneren en stabiliseren scapula.  
- Oefenen met beide armen in of uit de sling.  
- Slinger- en pendeloefeningen. 
- Vanaf week 3:  Isometrische RC oefeningen met weerstand andere arm of theraband 

(contracties < 30% MVIC). 
  
□ 3-6 weken na de operatie 
- Uitbreiden oefeningen 0 – 3 weken. 
- Opnieuw aanleren van het bewegingsgevoel van de schouder. 
- Wall slides. 
- Spier activatie uitbreiden naar duurkracht oefeningen. 
- Afbouwen sling / brace overdag; ’s nachts omhouden 2 keer per dag  1 ½ uur. 
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□ Groene vlaggen voor overgang naar fase 2 
- Ontstekingsverschijnselen / pijn in rust zijn afwezig. 
- De operatiewond op de huid is goed genezen. 
- Voldoen aan de criteria voor herstel ROM (zie tabel); de bijhorende VAS scores zijn ≤ 3. 
  
Fase 2: 7-12 weken na de ingreep 
In deze fase ligt het accent op het uitbreiden van de ROM, het herstel van de spierfunctie, 

coördinatie en stabiliteit. Daarna wordt gestart met functionele ADL activiteiten. Hervatten 
van werk (boven schouderhoogte) en sport zijn in fase 2 nog niet aan de orde. 

- Oefeningen uit fase 1. 
- Uitbreiden mobiliteit passief, geleid actief en actief: 
  aan het einde van fase 2 dient de mobiliteit op ADL niveau te zijn (voorwerpen uit     kastjes 

pakken bijv)  
- In week 7: score SPADI, VAS max. afgelopen week, SST-PO (facultatief): verslag orthopeed. 
- eerst oefeningen voor een goede positie van het schouderblad op de romp 
  ook steunvormen.  
- daarna versterken van de RC / schouderspieren; 
  van duurkracht naar uithoudingsvermogen 
- In week 13: SPADI, VAS max. afgelopen week. 
 
 □  Groene vlaggen voor overgang naar fase 3 
- Volledige mobiliteit, goed uitgevoerd, VAS scores pijn ≤ 3. 
- Goed / normaal eindgevoel bij de PROM; eventueel instabiliteit tests. 
  
Fase 3: 3– 6-9 maand na de ingreep 
In deze fase ligt de focus op herstel mobiliteit + snelheid, volledig herstel van kracht + 

snelheid, herstel van participatie in werk en sport. 
- Herstel functionele activiteiten in ADL met goede snelheid en kracht. 
- Opbouw naar normaal dagelijks functioneren. 
- Goede scapula positie en romp stabiliteit bij uitvoeren functionele training. 
- Ook goed volhouden bij herhalingen. 
- Indien > 2 weken mogelijk, zonder inflammatie: start plyometrie (uiteraard alleen als 

patiënt daar belang bij heeft). 
- Progressief opbouwen naar oef met combi abd-ext-exo. 
- Uitloop na 6-9 maand afronding met verslag orthopeed en score SPADI, VAS max. 

afgelopen week na 6 en 9 maanden. Na 9 maanden VAS tevredenheid. 
  
□  Groene vlaggen voor hervatten werk of sport 
- Goede ROM, goede kracht. 
- Goede coördinatie (ook bij meer herhalingen). 
- Voldoende vertrouwen van patiënt. 
  Bovenhands sporten pas hervatten na 6 maand. 
- eerst trainen: recovery training (Hammond).  
- overleg trainer techniek.  
  


