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Wat is een schouderluxatie ?

Hoe

wordt

een

schouderluxatie

Herstelperiode

behandeld?
Een schouderluxatie wordt ook een ontwrichting
genoemd.

Het betreft een ontwrichting van de



kinesitherapie.

Om zekerheid te krijgen of het een schouderluxatie is,

bovenarm uit de schouderkom. Een schouderluxatie

kan een RX-foto gemaakt worden.

kan ontstaan na een trauma (vb een val) of spontaan

Behandeling is door het schoudergewricht terug in de

(vb verkeerde beweging).

juiste positie te plaatsen. Om deze terugplaatsing te

Na 1 tot 2 weken wordt gestart met



Meestal is de schouderfunctie gerecupereerd
na een 6 tal weken.



Voor intensieve sportactiviteiten dient u de

doen slagen is het belangrijk dat de spieren goed

instructies van de behandelende orthopedist

ontspannen zijn. Daarom gebeurt dit meestal onder een

op te volgen.

lichte algemene verdoving en met de nodige pijnstilling.
Na deze terugplaatsing verdwijnt de pijn snel.

Aandachtspunten

Complicaties






structuren zich kunnen herstellen.

luxatie krijgt. Soms is een arthroscopie van de

Zolang u een schouderverband draagt, mag u niet

schouder dan aangewezen.

Het schouderverband dient u 24u per dag aan te
behandelende orthopedist.
Tijdens de dagelijks verzorging kan u best hulp
vragen.



Recidief : indien u een schouderluxatie heeft
gehad, is de kans groter dat u een nieuwe

houden, totdat u op controle komt bij de




gewricht tot rust komen zodat de beschadigde

autorijden.


van een bloedvat of een zenuw.

De arm wordt 1 tot 2 weken geïmmobiliseerd dmv
een schouderverband. Deze immobilisatie laat het

Uitzonderlijk kan er een beschadiging optreden

Het kan zijn dat u de volgende dagen nog
pijnklachten heeft. Neem daarom voldoende
pijnstilling : vb. Paracetamol 1000 mg tot 3 keer
per 24u (voor een volwassen persoon).

