
Zenuwen die aangedaan kunnen zijn en het sensibe-
le verzorgingsgebied ervan
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Een multidisciplinaire besluitvorming

Anterieure schouderluxaties
Aan de hand van een casus bespreken de auteurs van dit artikel de diagnose en behandeling van patiënten met een 
anterieure schouderluxatie.
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Inleiding
Casus – Een jongen van 25 jaar komt op 
de Spoedeisende Hulp omdat hij veel pijn 
in zijn dominante rechterschouder heeft 
nadat hij door een tackle tijdens voetballen 
op deze schouder is gevallen. Bij lichamelijk 
onderzoek zijn alle bewegingen beperkt en 
pijnlijk en is de contour van zijn schouder 
veranderd. Op de röntgenfoto’s wordt een 
anterieure schouderluxatie gezien. 
Wat kan een behandelaar met deze 
 patiënt bespreken? Moet er een conser-
vatief of operatief beleid geadviseerd 
worden? Welke rol heeft de fysiothera-
peut in deze besluitvorming? Indien ope-
ratief: welke operatie geniet de voorkeur? 
Verandert het beleid als dit niet de eerste 
maar een recidiefluxatie is? 

Incidentie en traumamechanisme – De 
incidentie van schouderluxaties in 
Nederland bedraagt 27-37 per 100.000 
patiënten per jaar.1 Meestal luxeert de 
schouder naar anterieur (97%), en in 
mindere mate naar posterieur (2-4%) of 
inferieur (0,5%).2 Anterieure schouder-
luxaties worden voornamelijk veroorzaakt 
door druk gericht op een arm in abductie 
en exorotatie en in minder voorkomende 
gevallen druk gericht tegen de posterieure 
zijde van de humerus. Posterieure schou-
derluxaties worden veroorzaakt door druk 
op de anterieure zijde van de schouder, 
krachten in de lengterichting van een 
arm in adductie en endorotatie of hevige 
spiercontracties als gevolg van een insult 
of elektrocutie.2 In dit artikel zullen we ons 
richten op anterieure schouderluxaties.

Socio-economische impact – Een schou-
derluxatie kan tot hoge kosten voor de 

samenleving leiden, namelijk hogere 
zorgkosten (€ 3.336, € 3.236, en € 2.399 
bij een eerste, tweede en derde luxatie) 
en ziekteverzuimkosten (€ 3.578, € 2.048, 
en € 1.662 bij een eerste, tweede en derde 
luxatie).3 Een primaire op de patiënt pas-
sende behandeling, waarbij recidieven 
voorkomen worden, zou een deel van deze 
kosten kunnen voorkomen en dus een 
besparing opleveren. In dit artikel wordt 
besproken hoe een behandeling van 
schouderluxaties met een multidiscipli-
naire aanpak en shared decision making 
dient plaats te vinden.

Anamnese en lichamelijk onderzoek
Anamnese voor repositie – Bij de anam-
nese en lichamelijk onderzoek is het 
belangrijk om de aanwezigheid van risi-
cofactoren voor een recidiefluxatie te 
evalueren. Deze risicofactoren bestaan uit 
een jonge leeftijd (< 21 jaar), mannelijk 
geslacht, het beoefenen van competitieve 
en contactsport, hyperlaxiteit en een gro-
ter aantal luxaties in het verleden.4 Verder 
is het van belang om zowel bij traumati-
sche luxaties met een hoge impact als bij 
luxaties ten gevolge van elektrocutie of 
epilepsie en bij oudere patiënten (> 40 
jaar) extra bedacht te zijn op bijkomend 
letsel, zoals fracturen van glenoid of 
humeruskop en rupturen van de rotato-
renmanchet. Contactsport gaat gepaard 
met hoge energetische krachten resul-
terend in een grotere kans op bijkomend 
letsel dan bij niet-contactsporters. Bij een 
recidief is het belangrijk om te weten hoe 
vaak de schouder eerder is geluxeerd en 
of deze ook bij niet-significante trauma’s 
luxeerde. Dit kan een inschatting geven 
in de kans op nog meer recidieven. Het 
traumamechanisme is dus een belang-
rijke factor, maar ook de analyse van de 
(bovenhandse) sporttechniek kan op een 
mogelijk veroorzakende factor wijzen (zie 
pag. 18-21 in dit nummer). De vragen die 

gesteld dienen te worden zijn in tabel 1 
(www.kngf.nl/fysiopraxis) verwerkt.

Lichamelijk onderzoek – In het geval van 
een anterieure luxatie is er bij het licha-
melijk onderzoek meestal een combinatie 
van een dwangstand in abductie in com-
binatie met een zwelling aan de voorzijde 
van de schouder en afvlakking van het 
laterale deel van de schouder zichtbaar. 
Een belangrijk deel van het onderzoek 
bestaat uit het evalueren van zenuw- en 
vaatletsel. De vaatvoorziening kan beoor-
deeld worden door te voelen naar pulsa-
ties en de kleur en warmte te beoordelen 
van de arm en hand.
Om de zenuwen te onderzoeken, dienen 
gevoel en functie van het verzorgingsge-
bied van nervus axillaris, suprascapularis, 
radialis, musculocutaneus, medianus en 
ulnaris bij een schouderluxatie te worden 
getest.5 De m. deltoideus en de rotatoren-
manchet zijn belangrijke stabiliserende 
spieren. Een neuropraxie van een van de 
innerverende zenuwen kan recidiverende 
instabiliteit in voornamelijk de beginfase 
van het herstel teweegbrengen. Tevens 
innerveert de n. suprascapularis het 
glenohumerale kapsel en heeft daarmee 
een belangrijke proprioceptieve functie.6 

in de praktijk

Figuur 1
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2a: apprehension test: de patiënt houdt zijn aange-
dane schouder in 90 graden abductie en de  elleboog 
in 90 graden flexie. Hierbij houdt de arts met de ene 
hand de pols van de aangedane zijde vast en met 
de andere hand drukt hij/zij op de dorsale zijde van 
de humeruskop terwijl hij/zij de arm van de patiënt 
exoroteert. Als deze beweging in pijn of een gevoel 
van instabiliteit resulteert is de test positief, wat 
suggestief is voor anterieure instabiliteit.

2c: release test: de patiënt houdt de aangedane 
schouder in 90 graden abductie en maximale exoro-
tatie. De arts geeft initieel anterieure druk op de 
humeruskop en laat deze los. Indien bij het loslaten 
van de humeruskop pijn of een gevoel van instabili-
teit optreedt, is deze positief. Een positieve release 
test is ook suggestief voor anterieure instabiliteit.

2b: relocation test: bij een positieve apprehension 
test kan een relocation test gedaan worden. Hierbij 
wordt de apprehension test herhaald, maar de arts 
oefent druk uit op de anterieure zijde van de hume-
ruskop in plaats van de posterieure zijde. Indien bij 
deze beweging in tegenstelling tot de  apprehension 
test geen pijn of gevoel van instabiliteit uitgelokt 
wordt, is de test positief, wat suggestief is voor 
anterieure instabiliteit.

2d: hyperabductietest: de arts staat achter de 
pa tiënt terwijl hij/zij met de ene arm de schouder 
van de patiënt naar beneden duwt om de scapula 
te fixeren en met de andere arm de schouder abdu-
ceert. Het aantal graden mogelijke abductie wordt 
met de andere kant vergeleken en bij een grotere 
abductie in de aangedane zijde is de test positief.
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In tabel 2 (www.kngf.nl/fysiopraxis) en 
figuur 1 zijn mogelijk aangedane zenuwen 
en de innervatie daarvan beschreven. 
In de minder acute setting kunnen aanvul-
lende testen verricht worden om instabi-
liteit en laxiteit te evalueren. Deze testen 
betreffen de apprehension test, relocation 
test, release test en de hyperabductietest 
(figuur 2). De apprehension test en reloca-
tion test zijn aan elkaar verwant; de relo-
cation test wordt gedaan indien de appre-
hension test positief is. De sulcus sign test 
en de load en shift test kunnen gebruikt 
worden om schouderlaxiteit te evalue-
ren. De Beightonscore geeft een idee over 
gegeneraliseerde hypermobiliteit van de 
gewrichten (figuur 3). Vergelijking met de 
andere schouder geeft een goed beeld 
van lokale laxiteit. In dit minder acute sta-
dium is de functie van de scapula en de 
keten interessant. Distale krachten wor-
den immers overgedragen naar de romp 
via het schouderblad en de keten is zo 
sterk als de zwakste schakel.7

Beeldvormend onderzoek en bijkomend letsel
Beeldvormend onderzoek – Ofschoon een 
röntgenfoto makkelijk is om te bepalen of 
een repositie is gelukt en of er bijkomende 
fracturen zijn, is er geen bewijs dat het 
noodzakelijk is om een röntgenfoto na 
een geslaagde repositie te vervaardigen.8 
Een indicatie voor een röntgenfoto na 
repositie kan onzekerheid ten aanzien van 
het slagen van repositie betreffen. Een 
röntgenfoto kan bijvoorbeeld gemaakt 
worden bij afwezigheid van verbetering 
van de pijnklachten of geen verbetering 
van beweeglijkheid. Bij een recidiefluxa-
tie wordt een röntgenfoto voor repositie 
alleen op indicatie aangeraden om zo snel 
mogelijk te reponeren.8

Bijkomend letsel kan verder met een CT- 
of een MRI-scan geëvalueerd worden. 
Een Hill-Sachs-laesie, glenoidfracturen, 
erosies en ook tuberculum majus fractu-
ren (figuur 4) kunnen op een röntgenfoto 
vermoed worden, maar kunnen beter 
geëvalueerd worden op een scan. MRI 
wordt gebruikt om intra-articulaire afwij-
kingen, zoals labrumlaesies en rotatoren-
manchetscheuren, te diagnosticeren en 
evalueren. Diagnose van een labrumletsel 
heeft geen consequentie in de acute set-
ting. Gelet op het feit dat 7 tot 32% van 
de patiënten met een schouderdislocatie 
klinisch relevant letsel van de rotatoren-
manchet heeft en dat dit voornamelijk »

Figuur 2 Testen bij anterieure instabiliteit

voorkomt bij patiënten ouder dan 40 jaar, 
is het advies om bij verdenking hierop 
aanvullend onderzoek zoals een echogra-
fie te laten verrichten in deze groep.9,10 

Geassocieerd letsel – Een traumatische 
anterieure schouderluxatie wordt vaak 
geassocieerd met een anterieure labrum-
laesie en minder vaak met een scheur van 
de rotatorenmanchet, of fracturen van 
proximale humerus of glenoid, dan wel 
neurovasculair letsel.11 Bij 87 tot 100%12 
van de schouderluxaties wordt er een 
labrumlaesie ontdekt en bij 90% is deze 
in het antero-inferieure gedeelte van 
het labrum gelegen, een zogenaamde 
Bankart-laesie.13,14

Zenuwschade komt bij 48% van patiën-
ten met een schouderluxatie voor en het 
betreft voornamelijk de nervus axillaris.15 
Deze zenuwschade herstelt meestal vol-
ledig en functieherstel door fysiotherapie 
wordt geadviseerd. Bij een ernstige parese 
of een paralyse wordt het consulteren van 
een neuroloog en eventueel het uitvoeren 
van een EMG aangeraden.5 Met een EMG 
kan een onderscheid worden gemaakt 
tussen zenuw- en spierschade en kunnen 
tekenen van zenuwherstel gedetecteerd 
worden. 
Er kan bij een schouderluxatie en zeker 
bij meerdere recidieven zowel aan de 
kant van het glenoid (benige Bankart of 
erosies van het glenoid) als aan de kant 



Bij de Beightonscore wordt laxiteit getest. Hierbij wordt naar verschillende ledematen gekeken. Voor elke beweging die mogelijk is wordt een punt gegeven. Er is een 
maximale score van 9 punten te behalen. Bij 0-3 punten wordt patiënt als niet hypermobiel beschouwd, bij 4-6 als hypermobiel en bij 7-9 als extreem hypermobiel. 
Deze bewegingen worden getest:

rug: De patiënt buigt zijn/haar lichaam voorover en houdt de knieën gestrekt. Indien handpalmen plat op de grond geplaatst kunnen worden, is de test positief.
elleboog: Indien meer dan 10 graden hyperextensie mogelijk is, is de test positief.
knie: Indien meer dan 10 graden hyperextensie mogelijk is, is de test positief.
duim: Indien de duim de onderarm kan raken bij palmairflexie in de pols en oppositie van de duim, is de test positief.
pink: Bij meer dan 90 graden passieve extensie in MCP5 met de handpalm plat op tafel is de test positief.
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Figuur 3 Testen voor gegeneraliseerde laxiteit

van de humerus (Hill-Sachs) botverlies 
optreden. Een Hill-Sachs-laesie ontstaat 
 voornamelijk doordat het relatief zachte 
 posterieure deel van de humeruskop 
tegen het relatief harde antero- inferieure 
deel van het glenoid gedrukt wordt tij-
dens de luxatiestand. Een Hill-Sachs-
laesie is bij ongeveer 40 tot 90% van de 
schouderluxaties aanwezig.16 Een grote 
Hill-Sachs-laesie of botverlies van het 
glenoid ( > 20-30%) verkleinen het con-
tactoppervlak tussen humerus en glenoid 
en vergroten daardoor de kans op een 
recidief.4

Repositie
Er zijn meer dan 20 gesloten repositie-
technieken beschreven met nog eens 
bijna 20 variaties van deze technieken,2 
zonder consensus over een superieure 
techniek. Voor de CBO-richtlijn van 2005 
waren de veelgebruikte technieken in 
Nederland de methoden Hippocrates, 
Kocher en Stimson.8 Onze ervaring is dat 
de gemodificeerde Milch, Cunningham, 
gemodificeerde Kocher en Stimson in de 

Nederlandse ziekenhuizen meer gebruikt 
worden. Bij deze milde technieken wordt 
ingezet op het verminderen van de spier-
hypertonie van omringende spieren. Een 
optimale repositiemethode hoort immers 
weinig pijnlijk te zijn en vereist weinig 
kracht. De Hippocrates en de Kocher 
worden wegens hogere complicatiekans 
op zenuwletsel en het ruptureren van de 
pees van de pectoralis major niet meer 
aangeraden.17

Conservatief traject 
Immobilisatie – Bij een eerste schouder-
luxatie met weinig risicofactoren voor een 
recidief kan conservatief worden behan-
deld. De focus van de nabehandeling zou 
moeten bestaan uit spoedige mobilisatie 
en activatie van de stabiliserende muscu-
latuur. Traditioneel worden schouders in 
endorotatie geïmmobiliseerd gedurende 
2 tot 4 weken.18 Er is geen verschil in reci-
diefkans bij immobilisatie van korter of 
langer dan 1 week.19 Ook is er geen verschil 
aangetoond tussen immobilisatie in exo- 
of endorotatie.19 

Fysiotherapie – Fysiotherapie wordt 
geadviseerd gedurende 4 tot 12 weken bij 
ongecompliceerde luxaties en afhankelijk 
van de effecten bij de patiënt. Met behulp 
van de Stanmore-classificatie wordt 
onderscheid gemaakt tussen luxaties door 
een extrinsiek trauma (Polar I), gegene-
raliseerde of verworven laxiteit (Polar II) 
en afwijkingen in de spierpatronen (Polar 
III), bijvoorbeeld de aanwezigheid van een 
hypertone m. pectoralis, die de stabilise-
rende functie van de rotatorenmanchet 
kan onderdrukken. Patiënten kunnen ook 
een combinatie van types hebben. Zo kan 
een patiënt met een luxatie door trauma 
met de tijd door andere belasting van 
zijn/haar schouder ook spierpatroonafwij-
kingen ontwikkelen (combinatie Polar I en 
III). Bij langdurige recidiverende instabili-
teit kunnen ook psychosociale aspecten 
een rol gaan spelen. 
Om functionele oorzaken van instabiliteit 
te achterhalen, worden testen uitgevoerd 
die zich richten op mobiliteit, coördina-
tie, scapulakinetiek, de kinetische keten 
en functie van de rotatorenmanchet. 
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4a: Hill-Sachs-laesie (zie pijl) 4b: Tuberculum majus fractuur (zie pijlen)
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Figuur 4 Bijkomend letsel

De fysiotherapie zal zich in de beginfase 
vooral richten op neuromusculaire con-
trole van de rotatorenmanchet en de 
 scapula en het terugkrijgen van glenohu-
merale mobiliteit.20 

Operatief traject 
Opereren bij een eerste of herhaalde 
luxatie? – Een systematische review 
van Chahal et al.21 liet zien dat bij eerste 
traumatische luxatie een artroscopische 
Bankart-repair een veel lagere recidief-
kans gaf dan fysiotherapie (16% versus 
67%; relatief risico 0,18; number needed 
to benefit 2). Operatieve behandeling 
ging gepaard met betere schouderfunc-
tie gemeten met de Western Ontario 
Shoulder Instability scores (gemiddeld 
222 punten verbetering, p < 0,001). Er zijn 
echter onderzoeken die aantonen dat er 
geen verschil in complicatie/recidiefkans 
is na vroeg of laat opereren.22 Het meest 
recente artikel hierover toont aan dat 
opereren bij een eerste luxatie een lagere 
recidiefkans geeft ten opzichte van ope-
reren bij een recidief (29% versus 62%, 
4 keer hogere kansverhouding [odds]). 
Verder hebben Hovelius et al. aangetoond 
dat bij 43% van de conservatief behan-
delde groep geen recidief ontstaat na  
25 jaar.23 Er is een trend voor jongeren 
onder de 25 jaar zonder tekenen van laxi-
teit met een eerste traumatische luxatie 
(die aan contactsport doen) om opera-
tieve behandeling te kiezen, gezien de 
grotere recidiefkansen.24 Hoe meer functi-
onele componenten een rol spelen bij het 
ontstaan van recidieven, des te belangrij-
ker wordt het om samen met de  patiënt 
en de chirurg het behandelplan af te 
stemmen.25 Wellicht is het verstandig om 
de timing van de operatie uit te stellen om 

een ‘better in, better out’-effect te verkrij-
gen. Soms kan het juist verstandiger zijn 
om eerst te opereren voor een optimale 
revalidatie. Deze ‘shared decision making’ 
maakt de rol van de fysiotherapeut 
belangrijk in de overwegingen van het 
behandelplan. Ook wordt hiermee zowel 
de therapie van de chirurg als die van de 
fysiotherapeut op elkaar afgestemd en 
kan er op meerdere momenten in het 
behandeltraject met elkaar nagedacht 
worden over de meest passende behan-
delvorm bij stagnatie van de behandeling.

Weke delen of botprocedures? – De 
meest toegepaste procedures zijn de 
Bankart-repair (weke-delenprocedure) 
en de Latarjet-procedure (benige pro-
cedure). Bij een Bankart-repair wordt 
het losgescheurde labrum vastgezet 
met ankers/hechtingen. Bij een Latarjet 
wordt de tip van het coracoid met aan-
hechtende spieren verplaatst naar de 
anterieure zijde van het glenoid om het 
oppervlakte van het glenoid te vergro-
ten. Verder wordt de stabiliteit vergroot 
doordat het  kapsel gereefd wordt en de 
aangehechte pezen van de korte kop van 
de biceps en de  coraco-brachialis (con-
joined tendon) in hun nieuwe positie 
als stabiliserende barrière functioneren 
en een luxatie voorkomen. Aangezien 
de artroscopische Bankart-procedure 
een hogere recidiefkans heeft maar een 
lagere complicatiekans dan een benige 
procedure, is er een leidraad gemaakt om 
een geschikte operatie aan patiënten te 
kunnen adviseren (tabel 3, www.kngf.nl/
fysiopraxis).4 Hierbij worden risicofactoren 
bij elkaar opgeteld. Bij meer dan 6 punten 
wordt een benige procedure aangera-
den. Een Latarjet gaat in vergelijking met 

een Bankart-repair gepaard met lagere 
 recidiefkansen (2,7% tegenover 15,1%,  
p < 0,001), maar met hogere 
 compli catiekansen (9,4% tegenover 0%,  
p = 0,002).26

Conclusie
Schouderluxaties komen frequent voor 
en hebben een grote socio-economische 
impact. Een eerste luxatie in afwezigheid 
van risicofactoren kan behandeld wor-
den met fysiotherapie. Behalve dat de 
Hippocrates- en Kochermethode verme-
den dienen te worden, is er geen consen-
sus over de te gebruiken repositietechniek 
en immobilisatieduur. De kans op een reci-
dief is sterk afhankelijk van jonge leeftijd 
(< 21 jaar), mannelijk geslacht, het beoe-
fenen van competitieve en contactsport, 
hyperlaxiteit en een hoger aantal eerdere 
luxaties. Bij een conservatieve behande-
ling is deze recidiefkans hoger dan na ope-
ratieve interventie. Er kunnen functionele 
aspecten een rol spelen bij de instand-
houding of het ontstaan van recidieven. 
Daarom moet in samenspraak met de 
patiënt en de fysiotherapeut een beslis-
sing genomen worden over type behande-
ling en de timing, waarbij succeskansen en 
complicatiekansen afgewogen worden. 


