
18 | FysioPraxis juni/juli 2019

casuïstiek, diagnostiek en behandeling

Casus van een kanopoloër

Bilaterale anterieure 
schouderluxaties
Een jonge kanopoloër komt voor een second opinion op de schouderpoli met bilaterale anterieure 
schouderdislocaties. De orthopedisch chirurg en fysiotherapeut beoordelen de patiënt. Ketenstabiliteit 
blijkt een sleutelfactor te zijn. Casus van een topsporter.

Tekst: Karin Hekman, Hassanin Alkaduhimi en Michel 
van den Bekerom

Inleiding
De casus die in dit artikel wordt beschre-
ven, betreft een jonge sporter met bila-
terale schouderinstabiliteit. De sleutel-
componenten bij instabiliteit zijn bij ieder 
individu hetzelfde, maar de aangrijpings-
punten zijn anders en deze geven richting 
aan de behandeling. Bilaterale instabiliteit 
wordt in veel gevallen toegeschreven aan 
gegeneraliseerde laxiteit. Deze casus ver-
telt echter iets anders. De bilaterale com-
ponent is interessant en richtinggevend en 
wordt nader geanalyseerd door de fysio-
therapeut en besproken met de behan-
delend chirurg. De behandelplanning, 
waaronder de keuze voor en de timing van 
operatie en de individuele inhoud van pre- 
en postoperatieve revalidatie, wordt een 
gezamenlijk besluit van patiënt, chirurg en 
fysiotherapeut, om verwachtingen opti-
maal te kunnen managen. 

Anamnese
Een 23-jarige man presenteert zich met 
bilaterale anterieure schouderdisloca-
ties op de schouderpoli voor een second 
opinion met de vraag welk type stabi-
liserende operatie hij moet krijgen: een 
Bankart-repair (weke-delenprocedure) 
of een Latarjet-procedure (benige proce-
dure). De patiënt wordt beoordeeld door 
een orthopedisch chirurg en een fysiothe-
rapeut. Vooral omdat er sprake is van bila-
terale instabiliteit, wordt zijn type instabi-
liteit eerst grondig geanalyseerd voordat 

er besloten wordt of hij geopereerd wordt 
en zo ja, welke operatie hij moet krijgen. 
De man speelt kanopolo op topniveau 
en wil graag zo snel mogelijk terug in de 
boot. Hij is rechts dominant, maar moet 
ook met links gooien en kracht leveren 
met peddelen. Het luxatiemechanisme 
is links en rechts verschillend. De linker-
schouder luxeerde tijdens een direct duel 
in abductie-exorotatiepositie. Binnen 
een uur werd zijn schouder op de spoed-
eisende hulp gereponeerd. Rechts was 
anderhalf jaar eerder geluxeerd tijdens 
een duel, waardoor hij in een schroefrol 
terechtkwam bij het omslaan van de 
boot. Toen hij bovenkwam, reponeerde 
zijn schouder spontaan. Rechts luxeerde 
nog een keer tijdens een wedstrijd, waar-
bij hij het gevoel had al onder de 90 gra-
den elevatie te luxeren. Deze keer moest 
de rechterschouder op de spoedeisende 
hulp worden gereponeerd. 
Hij ervaart nu subluxaties rechts en links 
tijdens het kanovaren en werpen vanuit 
de boot, maar tijdens werpen uit stand of 
ADL heeft hij geen klachten. Hij kan tillen, 

Tabel 1 Western Ontario Shoulderinstability Index

links rechts max

lichamelijke symptomen 210 245 1000

sport, recreatie en werk 155 250 400

levensstijl 80 110 400

emoties 115 155 300

totaal 560 765 2100

0: best; 2100: slechtst

duwen en trekken zonder dat zijn schou-
der (sub)luxeert. Bij hangen aan beide 
armen geeft alleen rechts een instabiel 
gevoel. Hij durft echter op dit moment 
geen fysiek contact te hebben tijdens de 
wedstrijd. Hij beoefent zijn sport twee 
keer per week en doet daarnaast twee 
keer krachttraining. Er is alleen sprake van 
pijn tijdens (sub)luxaties. De Subjectieve 
Shoulder Value van rechts is 60% en 
links 70% ten opzichte van een normale 
(100%) schouder.1 De resultaten van 
de Western Ontario Shoulderinstability 
Index (WOSI) zijn uiteengezet in tabel 1.2 
Naar aanleiding van een extra vraag over 
zijn motorische ontwikkeling als baby 
komen we te weten dat hij met 8 maan-
den al liep en maar heel kort heeft gekro-
pen. Dit kan een aanwijzing voor minder 
goed ontwikkelde posturale musculatuur, 
wat geassocieerd wordt met schouder-
instabiliteit.3

Lichamelijk onderzoek 
Er wordt geen atrofie gezien, de sensi-
biliteit van beide schouders is intact. Hij 
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herkenbare instabiliteit, dan is deze test 
positief. 
De load shift test wordt uitgevoerd in 
zittende of liggende positie. De hume-
ruskop wordt met een hand in het gle-
noid geduwd (load) en met de andere 
hand wordt de humeruskop richting 
ventro-mediaal en dorso-lateraal 
getransleerd (shift) in 0 en 60 graden 
abductie. De verplaatsing van de hume-
ruskop ten opzichte van het glenoid 
wordt gescoord (graad I; ≤1cm, graad II; 
1-2 cm, graad III; ≥ 2 cm).

Ketentesten
In handen-en-knieën-stand is er bei-
derzijds sprake van anterior tilt en sca-
pula alata. Kruisstrek-stand kan hij niet 
uitvoeren zonder romprotatie. Bij de 
balanstesten laten de éénbenige squat-
tests met en zonder gesloten ogen geen 
bijzonderheden zien.6 De overige keten-
testen, Y-Balance Test -Upper Quadrant 
en Closed Kinetic Chain Upper Extremitiy 
Stability Test, zijn uiteengezet in tabel 3.7 
-  YBT-UQ: Y-balance test upper 

Quadrant meet de afstand in centi-
meters waarover een blok verplaatst 
kan worden in verschillende hoeken bij 
respectievelijk steunname op links of 
rechts.

-  CKCUEST: Closed Kinetic Chain Upper 
Extremity Stability Test meet het aantal 
herhalingen dat in handen-en-voeten-
steun afwisselend de linker- en rechter-
hand kunnen worden aangeraakt bin-
nen 15 seconden.

heeft een kyfotische thoracale wervel-
kolom, bilaterale scapulaire anterieure 
tilt en zeer korte hamstrings. Er is geen 
sprake van gegeneraliseerde of lokale 
laxiteit. Hij heeft een opvallende spier-
ontwikkeling van de bovenste extremiteit 
maar weinig spierontwikkeling van romp 
en benen. De mobiliteit is links gelijk aan 
rechts met een anteflexie van 170 graden. 
Endorotatie-exorotatiemobiliteit in 90 
graden abductie is 90-0-80 beiderzijds. 
Horizontale adductie en de cervico-thora-
calemobiliteit zijn niet opvallend beperkt. 
Qua isometrische kracht wordt een 
links-rechtsratio van gemiddeld 1,07 
gezien (0,83-1,25), waarbij de trapezius 
ascendens aan de rechterkant het laagst 
scoort. Exorotatie-endorotatieratio voor 
links en rechts is respectievelijk 0,63 en 
0,67.4

De reactiekracht wordt subjectief getest 
in liggende positie en geeft een opval-
lende trage reactiesnelheid van de 
exorotatoren beiderzijds. Daarbij heeft 
hij scapulaire protractie nodig voor het 
genereren van meer exorotatiekracht. De 
endorotatiekracht wordt gedomineerd 
door m. pectoralis en forse m. latissimus 
dorsi contractie.5 

Instabiliteitstesten
Instabiliteitstesten zijn uiteengezet in 
tabel 2. 
-  Sulcus sign: In een zittende positie 

wordt de arm langs het lichaam naar 
caudaal getrokken. De toegenomen 
ruimte tussen het acromion en de 
humeruskop bepaalt de uitkomst van 
de test (graad I; ≤ 1cm, graad II; 1-2 cm, 
graad III; ≥ 2 cm).

-  De hyperabductietest wordt uitge-
voerd in een zittende positie en de 
arm wordt in abductie gebracht terwijl 
de scapula via het acromion wordt 
gefixeerd. Bij > 105 graden abductie is 
de test positief.

-  Bij de apprehension test wordt de arm 
in 90 graden abductie en exorotatie 
gebracht. Geeft de patiënt een gevoel 
van herkenbare instabiliteit, dan is de 
test positief. De relocation test wordt 
uitgevoerd door de humeruskop in 
deze abductie-exorotatie-positie naar 
dorsaal te transleren. Geeft dit een 
vermindering van instabiliteit, dan is 
deze test positief. Bij een releasetest 
wordt de humeruskop weer losgelaten. 
Ontstaat er wederom een gevoel van 

Tabel 2 Uitgevoerde instabiliteitstesten

instabiliteitstesten links rechts

sulcus sign graad I graad I

hyperabductietest - -

apprehension/relocation/release test - +/+/+

load shift test graad I graad I

-: negatieve test; +: positieve test 

Tabel 3 Ketentesten
links rechts (dominant)

YBT-UQ (cm) 26 69,6 41 gem: 45,5 27 79 62,5 gem: 56,2

CKCUEST (hh) (3x 15 sec) 16/14/12 gem: 14 herhalingen

cm: centimeter; hh: herhalingen; gem: gemiddeld; sec: seconde

Referentiewaarden van bovenhandse 
sporters (volleybal, tennis, handbal) voor 
de YBT-UQ voor de leeftijd van 18 tot 25 
jaar voor de dominante en niet-domi-
nante arm is respectievelijk 88,6 en 89,7. 
Voor de CKCUEST is dat 27,8.6,7

Beeldvorming
Op de röntgenbeelden van de beide 
schouders worden geen evidente frac-
turen gezien, waarna er een MRI wordt 
gemaakt van zijn rechterschouder. Hierop 
wordt een labrumlaesie gezien zonder 
benig component. Verder is er op een 
CT-scan geen aanwijzing voor een Hill-
Sachs-laesie of botverlies van het glenoid. 
Bij een dynamische echo kan hij bij arm-
extensie en exorotatie zijn humeruskop 
goed actief centraliseren in het glenoid. 

Diagnose
Bilaterale traumatische anterieure insta-
biliteit met een anterieur labrumlaesie 
rechts, Stanmore classificatie I5, 11 en 
extreme ketenzwakte. Echter, de bilaterale 
component is nog niet goed te verklaren. 
Bij doorvragen naar technieken van kano-
polo wordt duidelijk dat hij een andere 
techniek hanteert dan zijn teamgenoten. 
De voetensteunen (figuur 1) heeft hij uit 
zijn boot gehaald, omdat hij kramp krijgt in 
zijn heupen en liezen. Zijn argument is dat 
hij zonder voetensteun net zo snel vaart 
als zijn teamgenoten. Maar dit betekent 
wel dat hij minder gebruik kan maken 
van romp- en beenspieractiviteit in een 
 gesloten keten tijdens distale armkrachten.
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» Conclusie en besluitvorming
Uit anamnese, lichamelijk onderzoek en 
de beeldvorming kan geconcludeerd wor-
den dat een goede krachtoverdracht van 
distaal naar proximaal faalt. De volgende 
componenten worden hiervoor verant-
woordelijk gesteld: een labrumlaesie, die 
voor een onderbreking van de statische 
stabiliteit zorgt, en diverse functionele 
aspecten zoals: 
-  ongunstige positie van zowel de kyfo-

tische thoracale wervelkolom als de 
anterior tilt van de scapulae;8

-  verminderde spierkracht van de m. tra-
pezius asendens;9

-  een dominantiepatroon van de m. pec-
toralis en de m. latissimus dorsi, die 
wellicht de trage reactiesnelheid van de 
rotator cuff verklaart;5

-  een zeer zwakke ketenstabiliteit.

Tijdens de gezamenlijke besluitvorming 
door patiënt, chirurg en fysiotherapeut 
over wat voor hem de beste behandeling 
is, geeft hij zelf aan graag geopereerd te 
willen worden, als eerste aan zijn rechter-
schouder en in tweede instantie links. Zijn 
jonge leeftijd, de evidente trauma’s en 
zijn wens om op hoog niveau een boven-
handse contactsport te beoefenen, waren 
gegronde argumenten voor operatief 
herstel.10 Vanwege zijn participatie aan 
competitieve contactsport zou er besloten 
kunnen worden tot een Latarjet-procedure, 
maar vanwege de afwezigheid van bot-
verlies, zowel op de humerale als zijde van 
het glenoid, is er in overleg met de patiënt 
besloten om een labrum-hersteloperatie 
te verrichten. Ook wordt geadviseerd om 
preoperatief te starten met fysiotherapie 
vanwege de vele functionele aspecten die 
bijdragen aan zijn instabiliteit.

Behandeling
Per-operatief – De labrumlaesie blijkt 
zeer klein te zijn en kan makkelijk her-
steld worden. Verder worden er geen 
aanwijzingen gevonden voor evident 
botverlies, dat instabiliteit zou kunnen 
veroorzaken. De operatie verloopt onge-
compliceerd. 
Pre- en postoperatieve revalidatie – 
Naast mobiliteitverbetering, activatie 

Sportspecifieke ketentraining

Kanohouding met voetensteun

van de rotator cuff functie, scapula-sta-
biliteit en het afleren van overmatige 
latissimus dorsi en pectoralis activiteit, 
concentreert de revalidatie zich voorna-
melijk op het verbeteren van de keten-
functie. De eerste postoperatieve week, 
met zijn arm nog in de sling, is deze 
rompstabiliteit en ketentraining meteen 
weer gestart. Na 4 weken wordt begon-
nen met de sportspecifieke ketentrai-
ning in een gesloten keten met armen 
onder de 90 graden (figuur 2). Na 6 
weken wordt ook geoefend in de abduc-
tie-exorotatie-posities en na 10 weken 
met meer weerstanden. 
Hij bevestigt de voetensteun weer in 
zijn boot. Wanneer hij droog mag oefe-
nen in de boot, traint hij voornamelijk 
op zittende ketenstabiliteit met voe-
tensteun tijdens peddelen, werpen en 
 armbewegingen met weerstanden van 
elastieken die de draai onder water simu-
leren. Uiteindelijk ervaart hij geen last 
meer van het krampgevoel in zijn heupen 
en liezen tijdens varen.

Resultaat
Hij laat zich uiteindelijk niet meer ope-
reren aan zijn linkerschouder, omdat hij 
geen instabiliteit meer ervaart. Na 4,5 
maanden revalidatie is hij uit eigen initia-
tief gestopt met revalidatie zonder dat er 
‘return to play’-criteria zijn getest. Beide 
schouders voelen voor hem fit genoeg 
voor training en wedstrijden. Maar na 
verloop van 6 maanden krijgt hij weer het 
gevoel van schuiven in zijn rechterschou-
der en besluit hij zijn topsport te beëindi-
gen. Hij start met squashen en dit levert 
hem geen problemen op. Een evaluatieve 
WOSI-score hebben we niet meer kunnen 
afnemen. Zijn Subjective Shoulder Value 
is 2 jaar na zijn operatie rechts 80% en 
links 90%. Hij is tot op heden tevreden 
met zijn keuzes. 

Discussie
Deze casus illustreert dat niet iedere bila-
terale vorm van instabiliteit louter berust 
op kapsellaxiteit en labrumlaesies en dat 
er ook goed gezocht moet worden naar 
onder andere het traumamechanisme, 
sporttechniek en ontwikkelingsdefici-
enties, om te kunnen begrijpen welke 
componenten richting gevend zijn voor 
de revalidatie. In dit specifieke geval is 
de ketenstabiliteit de key component. De 
thoracale kyfose en scapulaire  anterior 

Figuur 1

Figuur 2
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tilt worden als onderdeel gezien van 
deze keten. In zijn geval is de veranderde 
vaartechniek een belangrijke factor voor 
zijn instabiliteit. Vanuit de ketentheorie 
wordt bij bovenhandse sporters 50% 
van de te leveren armkracht gegenereerd 
door de onderste extremiteit, 30% door 
de romp en 20% door de armen.12 Door 
het verwijderen van de steunblokken 
voorin zijn boot kan hij geen kracht vanuit 
zijn onderste extremiteit opbouwen en 
worden alle krachten geleverd vanuit de 
beide armen. En met zijn zwakke romp-
stabiliteit zijn deze niet sterk genoeg 
gebleken. 
Wellicht kan deze zwakke rompstabiliteit 
verklaard worden vanuit een motorische 
ontwikkelingsd eficiëntie. De korte kruip-
fase en het vroege lopen (8 maanden) 
worden immers geassocieerd met bilate-
rale instabiliteit.3 Door het vroege lopen 
lijkt het posturale musculaire systeem 
minder goed ontwikkeld. Dit kan mee-
spelen in een verminderd vermogen om 
distale krachten over te zetten naar de 
romp en/of andersom. In zijn revalidatie 
is vanuit dit gedachtegoed gekozen voor 
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Figuur 3 Oefeningen

3a: Bird dog oefening 

3b: Bear walk oefening

column 

In een tijd waarin de tolerantie ten 
opzichte van homo’s, lesbiennes, 
transgenders en wat dies meer zij 
toeneemt, tenminste, in de westerse 
wereld dan, lijkt het ook steeds meer 
gedaan met die gescheiden wc’s. In 
Australië was men daar al niet zo 
streng in als in Nederland. Als een 
gelegenheid geen plek had voor 2 wc’s, 
dan gewoon eentje voor iedereen.
De emancipatie van transgenders en 
andere mensen van wie het geslacht 
op voorhand niet heel duidelijk is, 
wordt in 
Sydney 
heel serieus 
genomen. 
Er worden 
steeds meer 

Toiletiquette
bordjes bij wc’s vervangen om duidelijk 
te maken dat iedereen welkom is. Geen 
enkele vrouw in een mannenlijf wordt 
nu meer de wc uit gejaagd omdat ze de 
‘verkeerde’ deur is ingegaan. Dit is ook 
gemakkelijk voor de vele androgyne men-
sen uit met name de Aziatische landen.
Hier zijn ook heel veel openbare toiletten, 
nog wel gesplitst naar geslacht vaak, 
maar goed schoon en met wc-papier, 
zodat je nooit moeilijk hoeft te doen. 
Helaas heeft men nog wel pro-
blemen met het toiletgedrag 
van sommige leden van de 
Aziatische gemeenschap. In 
Australië heeft men tole-
rantie hoog in het vaandel 
staan (vooral voor de mensen 
die hier al zijn, het vluchtelin-

geneiland is een schandvlek helaas). 
Wel neemt men de opvoeding van 
andere culturen met bordjes stevig 
ter hand, zodat er 
geen misverstand 
kan bestaan over 
hoe men in dit land 
naar het toilet moet 
gaan, gescheiden 
of niet.
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oefeningen zoals ‘bird-dog’ en ‘bear-walk’ 
(zie figuur 3). 
Ondanks de uitvoerige analyse van ana-
tomische en functionele aspecten die 
bijdragen aan deze vorm van bilaterale 
instabiliteit, blijft het de vraag of álle 
componenten te optimaliseren zijn en 

binnen de revalidatie die hij heeft geno-
ten. Een gezamenlijke besluitvorming en 
inzicht over het behandelplan (chirurgie 
en revalidatie) tussen patiënt, chirurg en 
fysiotherapeut is daarom essentieel om 
verwachtingen vooraf zo goed mogelijk 
te managen.


