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Open Neerplastiek en cuffrepair-operatie 
 
Inleiding 
Uw orthopedische chirurg heeft u geadviseerd om deze schouderoperatie te ondergaan om zo 
de klachten te laten verminderen of verdwijnen. Deze folder geeft u informatie over de 
aandoening, over de mogelijkheden van behandeling en nabehandeling.  
 
 
Het schoudergewricht 
Het schoudergewricht wordt gevormd door het 
schouderblad en de kop van de bovenarm. 
Om  het gewricht bevindt zich een gewrichts-
kapsel. Daar omheen lopen spieren en pezen. 
Vier spieren en pezen vormen een manchet rond 
de kop van de bovenarm en worden de ‘rotator 
cuff’ spieren genoemd.  
 
De beweging en stabiliteit van het schouder-
gewricht is afhankelijk van een goed 
functionerende rotator cuff. Om de bovenarm 
verder soepel te kunnen bewegen, bevindt zich 
tussen de pezen en de schouderpunt (acromion) 
een slijmbeurs. 
 
 
 
 
Oorzaak van de klachten 
 

 
Door een slijtageproces, het ouder worden, overbelasting, 
disbalans, een trauma of het verrichten van ongewone, zware 
arbeid, kunnen spieren en pezen dunner worden en hun 
structuur verliezen. Er kunnen peesletsels ontstaan waar grote 
druk en wrijving ontstaat tussen pees en bot, vooral bij het 
schouderdak. Er ontstaat een ontsteking van de pees 
(tendinitis) die zich kan uitbreiden tot de slijmbeurzen 
(slijmbeursontsteking). 
 
Bij het heffen en laten zakken van de arm, komen de pezen en 
slijmbeurzen meer onder druk en raken dan als het ware 
ingeklemd tussen de schouderdak en het gewrichtskapsel 
(impingementsyndroom). Dit geeft pijnklachten. 

 
 

 
 
 
 

Cuffruptuur 
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Wanneer dit langer blijft bestaan, kan ook de pees (cuff) inscheuren. Na verloop van tijd kan er 
krachtverlies optreden en soms is het niet meer mogelijk om de arm op te tillen. Als rust, 
fysiotherapie of injecties met ontstekingsremmers niet (meer) helpen, kan de orthopeed in 
overleg met u, besluiten tot een operatie.  
 
Diagnose en onderzoek 
De orthopeed stelt de diagnose aan de hand van de aard van de klachten, het lichamelijk 
onderzoek, röntgenfoto’s, echo of eventueel een MRI-scan. 
De indicatie wordt gesteld afhankelijk van leeftijd, duur van de klachten, ernst van de klachten, 
eerder conservatieve behandeling en eventuele MRI bevindingen. 
Het verblijf in het ziekenhuis zal twee à drie dagen duren.  
 
Hulp in huis 
Bij een schouderoperatie dient u zich te realiseren dat de geopereerde arm gedurende een 
aantal maanden niet goed bruikbaar is. U kunt niet autorijden, fietsen en dagelijkse 
werkzaamheden of uw werk niet uitvoeren. 
Ondanks het feit dat u gewoon mobiel bent en het een en ander zelf kunt na de operatie, is het 
verstandig om van te voren wat hulp te regelen voor de periode na de operatie wat betreft 
boodschappen, koken, huishoudelijk  werk en vervoer. 
 
Fysiotherapie 
De dag na de operatie komt de fysiotherapeut bij u aan het bed. Hij zal u de oefeningen 
uitleggen die u de komende weken thuis zelf moet gaan doen. Als in het ziekenhuis blijkt dat u 
de oefeningen inderdaad zelfstandig kunt uitvoeren gaat u niet naar een fysiotherapeut. 
Twee weken na de operatie komt u bij de arts terug op de polikliniek. Hij beslist dan of en 
wanneer u kunt starten met de fysiotherapie. 
 
Wat is een Neeroperatie met eventueel een cuffruptuur? 
 

Een Neeroperatie is een operatie aan de schouder 
volgens Neer. Neer was in het verleden een bekende 
schouderspecialist. 
 
Er wordt een kleine snee van ongeveer 5 centimeter 
aan de voorzijde van de schouderkop gemaakt. Aan de 
onderkant van het schouderblad wordt een stukje bot en 
slijmbeurs verwijderd. 
 
De bewegingsruimte voor de spieren en pezen is nu 
vergroot, zodat zij niet meer bekneld raken en de 
irritaties verdwijnen. De pijnklachten zullen daardoor 
verdwijnen.                                     
Er wordt ook gekeken naar de cuff. Wanneer er sprake 
is van een scheurtje in de cuff, wordt deze tijdens de 
operatie gehecht. De hechting zorgt ervoor dat de 
scheur kan genezen.  
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Voordelen van een operatie 
De operatie zal een snelle vermindering van de pijn met zich meebrengen dankzij de 
toegenomen ruimte voor de spieren en pezen. Na de revalidatieperiode van vier tot acht 
maanden zullen de normale bewegingen van het schoudergewricht weer zo goed als mogelijk 
zijn.  
 
Mogelijke complicaties 
Gelukkig treden na een schouderoperatie niet vaak complicaties op. Er zijn algemene 
complicaties en complicaties die specifiek bij deze operatie horen. 
 
Algemene complicaties bij een operatie: 

 Omdat er een snee in de huid wordt gemaakt kan er een huidzenuw beschadigd raken. Dit 
geeft een doof gevoel in een gedeelte van de huid. Meestal verdwijnen deze klachten in de 
loop van de tijd. Soms zijn ze echter blijvend. 

 Er kan een nabloeding optreden. 

 Er kan een wondinfectie optreden, de kans hierop is echter zeer klein. 
 
Speciale complicaties bij de schouderoperatie: 

 Frozen shoulder na een Neerplastiek. De schouder kan in enkele gevallen stijf worden als 
gevolg van een kapselreactie die met verdikking en verstijving gepaard gaan. Het is dus erg 
belangrijk de oefeninstructies die u krijgt van uw fysiotherapeut goed op te volgen en actief 
te revalideren.  

 
Direct na de operatie: 

 Na de operatie heeft u een infuus in uw arm. Het infuus zorgt ervoor dat u voldoende vocht 
krijgt. Het infuus wordt na een dag verwijderd. 

 Na de operatie rust uw arm in een draagband (shoulder immobilizer). 

 De schouder kan aanvankelijk nog gezwollen en pijnlijk zijn.  

 De wond is onderhuids gehecht met oplosbare hechtingen. Deze hoeven dus niet verwijderd 
te worden en lossen na zes tot acht weken vanzelf op. De knoopjes aan het begin en 
uiteinde van de wond zullen bij de eerste controle weggehaald worden. 

 U krijgt via een injectie bloedverdunnende middelen. Dit is om trombose te voorkomen 
(bloedstolsel in een ader die de bloedafvoer verstopt). 

 
Pijnbestrijding 
Schouderoperaties zijn in de regel pijnlijke ingrepen. Uw orthopeed zal in samenwerking met de 
anesthesist proberen dit zo afdoende mogelijk te bestrijden. Dit kan geschieden door middel van 
een “block”. De anesthesist  prikt in het hals- of okselgebeid een langwerkende verdoving die 8 
tot 15 uur kan werken. Ook kan er een catheter (slangetje) worden achter gelaten in het 
wondgebied waardoorheen een verdovingsvloeistof kan worden toegediend. Tenslotte zijn er 
nog pijnstillende pillen en injecties. Belangrijk is het om bij de verpleging aan te geven dat u pijn 
heeft of begint te krijgen. 
 
Wacht niet te lang. Pillen en injecties werken niet direct! Hoe minder pijn des te sneller de 
revalidatie zal verlopen. 
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Nabehandeling 
De duur van de opname in het ziekenhuis zijn twee á drie dagen.  
Op het moment van ontslag ontvangt u van de verpleegkundige de volgende papieren: 

 Afspraakkaart met twee controlebezoeken polikliniek orthopeed.  

 Een verwijzing voor de fysiotherapie in de thuissituatie. 

 Recept voor pijnstillers. 

 Eventueel verband materiaal. 
 
Revalideren bij een open Neerplastiek zonder cuffrepair 
Na deze ingreep is het belangrijk dat de arm meteen regelmatig bewogen wordt.  De dag na de 
operatie krijgt u bezoek van de fysiotherapeut van het ziekenhuis. Het is belangrijk de 
oefeninstructies die u krijgt van uw fysiotherapeut goed op te volgen. U begint hiermee al in het 
ziekenhuis en gaat met de oefeningen thuis door.  
Het soort therapie dat u gaat krijgen, is mede afhankelijk van de operatie die u ondergaan heeft. 
 
Leefregels 

 Gedurende veertien dagen na de operatie mag u geen grote actieve bewegingen maken met 
de schouder. Wel mag er actief geoefend worden met de hand en elleboog, waarbij de 
schouder ontspannen af moet blijven hangen (pendelen van de arm).                                 
Daarnaast mag u voorzichtige “koffiemaalbewegingen” maken (met afhangende arm  
rustig ronddraaien met een kleine uitslag) in zit of staande houding. Deze oefeningen 
herhaalt u minimaal drie keer per dag.  

 Naarmate de pijn afneemt, mag u het dragen van de draagband (shoulder immobilizer) thuis 
gaan afbouwen. De arts vertelt u hoelang u de draagband ’s nachts moet blijven dragen. 

 U mag douchen, hierbij moet u uw arm laten hangen. U kunt ook uw arm ondersteunen (aan 
de kant van de operatie) en de elleboog in de 90º stand houden met de arm op de buik. 

 Zolang er nog wondvocht of bloed uit de wond komt, dient de wond door middel van een 
steriel gaasverband beschermd te worden. Doorgaans is dit maar even nodig.  

 Na veertien dagen krijgt u oefentherapie gericht op passieve mobiliteitswinst. Dan kan het 
accent gelegd worden op spierfunctieverbetering, mobiliteit en algemeen dagelijks 
functioneren gelegd worden.  

 Activiteiten met uw arm boven schouderhoogte en zwaardere activiteiten onder 
schouderhoogte (bijvoorbeeld tillen van zware voorwerpen) dient u de eerste zes tot negen 
weken nog te vermijden.  

 Doe de eerste weken niet meer dan u onder pijn aankunt. Pijn is niet bevorderend voor het 
herstel. Na verloop van tijd kunt u uw aangedane arm steeds meer bewegen zonder dat het 
pijn doet. 

 Pas op met het blootstellen van het litteken aan de zon. Dit kan lelijke littekens tot gevolg 
hebben. 

 
Revalideren bij een open Neerplastiek met cuffrepair 
Wat betreft de Neerplastiek zou het mogelijk zijn uw arm direct te bewegen. De hechting van de 
cuff is hiervoor echter een complicatie. Het schoudergewricht wordt, naast botten en kapsel, nog 
eens extra verstevigd door de spieren met hun uitlopers in het kapsel van het gewricht. Als 
hierin een defect ontstaat wat gehecht moet worden, mag u de arm minimaal zes weken niet 
actief gebruiken. Dit omdat door actief  bewegen de spieren aangespannen worden, die 
daardoor trekkracht uitoefenen op de hechtingen.  
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Leefregels 

 Omdat uw arm gedurende zes weken absolute rust moet krijgen, moet u de draagband 
(shoulder immobilizer) zowel overdag als ’s nachts gebruiken.  

 Uw fysiotherapeut zal uw schoudergewricht gedurende deze weken in beweging houden en 
de spieren die geen gevaar vormen voor de hechtingen, samen met u oefenen om ze in 
conditie te houden. 

 Thuis mag er actief geoefend worden met de hand en elleboog, waarbij de schouder 
ontspannen af moet blijven hangen (pendelen van de arm). Daarnaast mag u voorzichtige 
“koffiemaalbewegingen” maken (met afhangende arm rustig ronddraaien met een kleine 
uitslag) in zit of staande houding. Deze oefeningen herhaalt u minimaal drie keer per dag.  

 U mag douchen, hierbij moet u uw arm laten hangen. U kunt ook uw arm ondersteunen (aan 
de kant van de operatie) en de elleboog in de 90º stand houden met de arm op de buik. 

 
Wanneer een arts waarschuwen? 
Het is belangrijk dat u in het volgende gevallen contact opneemt met orthopeed: 

 Als de operatiewond gaat lekken. 

 Als de huid rondom de wond rood wordt, gezwollen is, warm aanvoelt en/of verhardingen 
optreden. 

 De pijn erger wordt ondanks pijnstilling. 

 Als u koorts gaat ontwikkelen hoger dan 38,5º Celsius. 

 Vermeld aan de huisarts altijd dat u geopereerd bent en hoe lang geleden. 

 Indien er na het lezen van deze folder nog onduidelijkheden zijn. 
 
 
Tot slot 
 
De polikliniek Orthopedie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 – 16.30 uur via 
telefoonnummer: (079) 346 25 35. Buiten deze tijden en in het weekend kunt u bellen naar het 
algemene telefoonnummer van het LangeLand Ziekenhuis: (079) 346 26 26 en vragen naar de 
Spoedeisende Hulp. 
 
Wij stellen uw mening vanzelfsprekend zeer op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over 
deze informatie of over de behandeling, laat dit ons dan weten via bovenstaand telefoonnummer 
of via info@llz.nl. 
 


