Arthroscopische
chirurgie
Deze brochure heeft tot doel U de meest
relevante informatie te verschaffen. De

Schouder
Arthroscopie

brochure heeft niet de intentie om volledig te zijn, het bevat algemene informatie
en maakt deel uit van de informed consent.
Alleen U beslist over de operatie. Indien
u vindt dat de pijn te erg wordt en dat dit
uw leven teveel stoort kan u in aanmerking komen voor een operatie.
Indien U vragen of problemen heeft, aarzel dan niet om voldoende uitleg te vragen aan uw chirurg, alvorens U beslist tot
een operatie.
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Arthroscopie Schouder
Er werd een s chouderletsel vastgesteld dat door een k ijkoperatie van het s choudergewricht kan behandel d worden. De arthros copie of kijkoperatie wordt gebrui kt om de
diagnose te stellen en laat ook toe van vel e aandoeni ngen
onmiddellijk te behandel en. Letsels die kunnen behandeld
worden zijn:
■ peesontstekingen van de rotator c uff of bicepspees
■ vernauwing van het k anaal waardoor de pezen l open
(impingement syndroom) waarbi j een sukje bot aan de
onderzi jde van het aromi on (schouderdak) wordt weg
genomen zodat de pezen meer ruimte k rijgen
(subacromiale Neer decompres sie).
■ verkalkingen in de pezen met verwi jderen door
needling en wegzui gen van de k alk.
■ slijmbeursontstekingen of bursi tis
■ frozen shoulder met release kapsel en mobilisatie
■ kraakbeen of labrumlets els, gewrichtsmuizen
■ letsels na een ontwri chting of luxatie v/d schouder
■ aandoeningen aan het acromi o-claviculaire gewricht
met als behandeling arthroscopische AC resectie
■ herstel van pezen die afges cheurd zijn

Techniek
Er dient steeds een vragenl ijst ingevuld te worden en i ndien de pati ënt ouder i s dan 50 jaar di enen er steeds preoperatieve onderzoeken te gebeuren zoal s afgesproken
op de consultatie. Deze kunnen gebeuren vi a de huisarts
of via de dienst anesthesie in het ziekenhuis. De dag van
de operatie dient u de te opereren s chouder te merk en
met een pijl op de bo venarm. De operati e gebeurt onder
algemene verdoving, waarbij er soms bijkomend nog een
lokale anesthesie wordt gegeven onder de vorm van een
scalenusblok. De operati e kan gebeurt bi jna altijd via het
daghospitaal uitzonderlijk met een opname en 1 o vernachting indien alleenwonend of indien er een medi sche
reden is. De operati e zelf gebeurt terwi jl de patiënt in zijligging ligt. Er worden mi nstens 2 kleine insneden van 1/2
cm gemaakt om het bui sje met de camera en de we rkinstrumenten in het gewri cht te brengen. Vel e letsels kunnen op hetzel fde moment aangepast behandel d worden.
De ingreep gebeurt i n een speciaal uitgeruste operatiekamer nl. een digitale operatiezaal zodat er opti male digitale
beelden beschikbaar zijn en er beelden en filmpjes kunnen gemaak t en bewaar d worden.

Soms zijn peesscheuren te g root of niet voldoende berei kbaar via de kijkoperatie en is er daarvoor een kleine bijkomende insnede of zeldzaam een afzonderlijke operatie
nodig waarbij de pezen dan opnieuw kunnen gefi xeerd
worden. Momenteel kunnen de mees te letsels, ook peesscheuren in dezelfde ingreep hers teld worden dmv s peciale ankertjes.
Meestal wordt er na de ope ratie een kleine catheter aangebracht in de slijmbeurs waarlangs via een pomp je een
continue pijnstilling wordt gegeven gedurende de opn ame.
Dit wordt verwijderd bij ontslag uit het ziekenhuis waarna
de klassieke pijnstilling en medi catie kan gebruikt worden.
De schouder kan de eers te uren nog gezwol len zijn door
het vocht dat gebrui kt wordt tijdens de ingreep.

Wondjes
De kleine insneden om de i nstrumenten in de schouder te
brengen worden nadi en gehecht. De hec htingen dienen
na 10-14 dagen ve rwijderd te worden.
Kleef steeds een droog verband op de wondjes . Een dou che nemen mag mits opkleven van een Tegade rm, doorschijnende kleefpleister. Bij abnormale roodheid, zwelling
van de wond jes, wondvocht of koorts dient u contact op te
nemen met de huisarts of met onze di enst.

Revalidatie postoperatief
Na de operati e wordt er een schouder bandage of draagverband aangel egd voor een zekere periode afhankelijk
van de ingreep.
Meestal betreft het een draagdoek welke enkel gebruikt
wordt de eers te dagen vo or het comfort. Mobiliseren is
zeer belangrijk. De kinesist komt na de i ngreep of de volgende morgen de oef eningen uitleggen welke dienen uitgevoerd te wo rden.
Het is zeer belangrijk om onmiddellijk te bewegen met
pendeloefeningen en het me egegeven oef enschema strikt
te volgen omdat het ui teindelijke resultaat van de behandeling dikwijls afhankelijk is van deze oef eningen.
Een controle afspraak dient telefonisch gemaakt te worden om na een 2 -tal weken op consultatie te komen zodat
tijdens deze consultatie er een wondc ontrole kan gebeuren en tevens de beweegl ijkheid kan gecontroleerd worden en de hec htingen kunnen dan verwi jderd worden.

Complicaties?
Er komen zeldzaam nevenwerkingen voor na een
arthroscopie van de s chouder. De vol gende zijn mogelijk:
- frozen shoulder of verstijving van het s choudergewricht: Dit wordt bes t voorkomen door onmiddellijk te
bewegen met te vens aangepaste kine. Als de verstijving hardnek kig doorzet is soms een mobilisatie onder
narcose aangewezen.
- infectie: zeldzaam, maar kan optreden ondank s alle
voorzorgen. Aangepas te behandeling is antibiotica en
eventueel spoelingsarthroscopie
- algoneurody strofie of schouder-hand syndroom is een
tijdelijk stoornis van de bloedvoorziening van het bovenste lidmaat met pi jn, zwelling, warmte, k lamheid van
de huid. Tijdige behandel ing geeft sneller genezing.
- zenuwuitval of irritatie komt slechts zelden voor en i s
dan meestal van tijdelijke aard.
- de risico’s van de verdoving
zijn deze van de algemene
verdoving en worden bes t
met de
anesthesist
besproken.
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