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Protocol 7 
 
Laterale clavicularesectie 
 
Doelstelling behandelplan procesmatig: 
Vastleggen geprotocolleerd pre en post-operatief behhandelplan bij een scopische en open 
cuff repair voor specialist, fysiotherapeut, verpleging en andere betrokkenen. 
 
Doel behandelplan inhoudelijk: 
Gebalanceerd programma creeren waar in aandacht is voor weefsel herstel en opbouw van 

kracth en mobiliteit, met uiteindelijk als doel een goed bewegelijke pijnloze schouder. 
Het programma is een continuum van opbouwende passeive oefentherapie naar actieven 
oefentherapie, naar spierkrachtoefeningen. 
 
1. Algemeen 
  
Voor doelen en leefregels zie informatie voor patiënten.  Collar ‘n cuff eerste 2 weken. 
Samenvatting van de 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   (x)           

3-6 weken  x x         

6-12 weken x x x    x   

3-4 mnden x x x x  x   

 

Kenmerken. 
- Bij de open ingreep worden de M. Deltoïdeus en de M. Trapezius van het bot van de 
clavicula losgemaakt en later weer vastgezet. 
- Meestal wordt tussen 0,5 en 1 cm van de laterale clavicula verwijderd. 
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2. Revalidatieschema 
  
Fase 0: Pre operatief 
- Vaststellen kracht abductie en exorotatie (handdynamometer). 
- Scoren van de SPADI, ROM, Kracht en VAS max. afgelopen week.  
- Welke AC tests zijn + (horizontale adductie, O’Brien, horizontale retro tegen R,    Paxinos 

test, lokale palpatie). 
- Geven van uitleg aan de patiënt over te verwachten post-operatieve beloop.  
  
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 3 120 -150 º 30 - 60 º 50 º 60 - 90 º 

PO week 6 normaal normaal 75 º > 90 º 

 
 

Fase 1: 0 – 6 weken na de ingreep 
In deze fase ligt de nadruk op respecteren van de gevolgen van de operatie. 
Doelen: het verminderen van pijn en inflammatie en op het conditie behoud van omliggende 
orgaansystemen (CWK, TWK, elleboog, pols, hand). Verbeteren revalidatie inzicht van 
patiënt. 

Daarna: realiseren van procesmatig herstel van de ROM en op aangepast functioneren in 
ADL. 

□ Acties 0-2 weken na de operatie 
- In week 1: score SPADI, ROM, Kracht en VAS max. afgelopen week. SST- PO (facultatief) 
- Oefenen elleboog-, pols- en handfunctie 
- Passief oefenen aangedane schouder m.b.v. andere gezonde arm 
- Slinger- en pendeloefeningen 
- Aandacht voor de cervicale wervelkolom 
- Voorzichtig actief oefenen is toegestaan, als het maar niet pijnlijk is 
- Aandacht voor scapula positionering mobiliteit stabiliserende oefeningen 

- Isometrisch oefenen RC spieren 
  
□ Acties 2-6 weken na de operatie    
- Eerste 6 weken geen abductie boven 90 graden) 
- Doorgaan met acties 0 – 2 weken na ingreep: slinger- en pendeloefeningen 
- Isometrisch oefenen rotator cuff (= spier activatie); actief oefenen tot 90 graden 
- Oefeningen voor een goede positie van het schouderblad op de romp 
- Rond week 6: score SPADI, ROM, Kracht en VAS max. afgelopen week, SSTPO(facultatief): 

verslag aan orthopeed 
  

□  Groene vlaggen voor overgang naar fase 2 
- Ontstekingsverschijnselen / pijn in rust zijn afwezig 
- Goede wondgenezing 
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- Voldoen aan de criteria voor herstel ROM (dus: goede actieve ROM) 
- Actief bewegen wordt kwalitatief goed uitgevoerd met napijn VAS ≤ 3 
 
  
Fase 2: 7-12 weken na de ingreep 
In deze fase ligt het accent op het vervolmaken van de optimale ROM, het herstel van de 
spierfunctie en coördinatie. Daarna wordt gestart met functionele ADL en werk activiteiten. 
Hervatten van licht werk en onderhands sport (joggen) is mogelijk. 
Acties: 
- Versterken van de RC en schouderspieren (van duur >> absolute kracht) 
- Eerst onder schouderhoogte indien mogelijk boven schouderhoogte 

- Oefenen van ADL / werk situaties;  trainen in ketens 
- Na 12 weken:  score SPADI, ROM, Kracht en VAS max. afgelopen week, VAS tevredenheid: 

verslag aan orthopeed 
 


