
SCHOUDERLUXATIE / 
SCHOUDER UIT DE KOM

Spoed Eisende Hulp
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WAT IS EEN SCHOUDERLUXATIE 
De schouder bestaat uit een kop en een ondiepe kom als onderdeel van het 
schouderblad. De kop ligt in deze kom en wordt op zijn plaats gehouden door 
middel van banden en het gewrichtskapsel. Bij een luxatie schiet de kop uit de 
kom en worden de banden en het gewrichtskapsel uitgerekt en losgescheurd. 
Meestal wordt dit veroor zaakt door een val of een verkeerde beweging. 

BEHANDELING 
De behandeling bestaat uit het terugzetten van de kop in de kom en rust. U 
krijgt op de spoedeisende hulp een mitella aangemeten om het gewricht rust 
te geven. De hand moet tegen het blote lijf aan lig gen. De mitella moet u tot 
de afspraak op de polikliniek dag en nacht dragen. Dit is van belang om de 
spieren en het kapsel van het schou dergewricht tijd te geven om te herstellen. 
Als u te veel zou bewegen zou de schouder opnieuw uit de kom kunnen 
schieten. Daarom adviseren wij u ook om een strak t-shirt over de mitella heen 
te dragen, dit om met name voorwaartse en draaiende bewegingen te 
minimaliseren. 
Tijdens uw polibezoek (ongeveer een week na het terugzetten van de kop in de 
kom) zal de specialist u vertellen hoe de behandeling er verder voor u uit zal 
zien. U zal het advies krijgen om de schouderspieren weer rustig aan weer te 
ver sterken om zo verdere complicaties te voorkomen. 

TIPS 
Omdat bepaalde dagelijkse handelingen nu moeilijker gaan zullen wij u een 
paar tips geven op welke manier u zich het beste kan aan en uitkleden. Bij het 
aankleden adviseren wij u eerst de aangedane arm en vervol gens het hoofd en 
daarna de gezonde arm door het kledingstuk te halen. Dit met minimale op-
waartse beweging van de aangedane arm. Bij het uitkleden is het de bedoeling 
dat u dit andersom doet. Het is van belang dat u geen opwaartse bewegingen 
met de gehele arm en geen zijwaartse bewegingen met de onderarm maakt. 
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COMPLICATIES 
Hoe vaker de schouder uit de kom is geweest hoe instabieler het gewricht 
wordt. Het is daarom belangrijk u met name de eerste week aan de voor-
schriften te houden. Na de week rust is het van belang om uw schouder rustig 
door te bewegen door middel van ouderwets ‘koffiemalen’ waarbij de schou
der lichtjes wordt rondgedraaid. Dit wordt gedaan om te voorkomen dat uw 
schouder niet te stijf wordt. Als u hierna langzaam begint uw spieren weer te 
versterken verkleint u de kans dat het u nogmaals overkomt. 

VRAGEN 
Hebt u nog vragen of zijn er problemen dan kunt u telefonisch contact opne-
men met de spoedeisende hulp van ons ziekenhuis. 
Wij zijn te bereiken onder het nummer  0344-726666. 



Heeft u nog vragen dan kunt u 
altijd contact opnemen met ons:

  0344-674911
  info@zrt.nl

 www.ziekenhuisrivierenland.nl
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