
Najaar 2019, blok 4, Gerard Koel.

Postacademiale cursus:

SCHOUDER COMBI.



Onderwerp: Instabiliteit.



INHOUD BLOK 4:

1. Huiswerkopdracht

Artikel Jaggi en Lambert.

2. Klassering  / indeling.

3. Diagnostiek / klinische tests.

4. Behandeling









Type 1:

Trauma, structureel, ‘hard’.

Type 2:

Geen trauma, capsulair.

Type 3:

Afwijkende spierpatronen.





1. Instabiliteit Schoudergordel
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Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Stap 5

Stap 6

Stap 7

Is sprake van een hypomobiliteit, lokaal of in keten, die de instabiliteit onderhoudt / verergert?

Is sprake van een motor control probleem in de keten dat de instabiliteit onderhoudt / verergert?

Is sprake van een spierfunctie probleem, lokaal of in de keten, dat de inst. onderhoudt / verergert?

Schema klinisch redeneren bij een patient met SCH instabiliteit.













Artikel Jaggi en Lambert: FT insteek.



Artikel Jaggi en Lambert: FT insteek.



Laxiteit & instabiliteit 

(review van Bahk et al, 2007):

• Verschil laxiteit (amplitude)& instabiliteit 

(klinische symptomen).

• + test laxiteit: (te) grote amplitude.

• + test instabiliteit: provocatie symptomen.

• Aangeven primaire / secundaire remmers 

(zie tabel 1, blz. 133).

• Kwantificatie & klassering van laxiteit.



Figuur 10, blz. 139:

Betreft een indeling voor

anterior – posterior 

translatie (evt. inferior)

- indeling in graden 0 – III

(linker kolom)

- mate van subluxatie

(middelste kolom)

- translatie % humeruskop

(rechter kolom).



Indeling laxiteit volgens 

Hawkins & Mohtadi (1991)

in 3 klassen

(anterior / posterior):

1- translatie blijft binnen

cavitas glenoïdalis

(schuif tot 50% hum.kop)

2- translatie tot op de rand

van het glenoïd; schuift

wel ‘spontaan’ terug

(schuif is > 50% hum.kop)

3- dislokatie van kop voor-

bij de rand van glenoïd.



Laxiteit & instabiliteit &
klinische tests (ºabductie):

1. Sulcus sign (0º) / inferior drawer test (45º).

2. Anterior drawer tests:   5º- 45º- 90º.

3. Posterior drawer tests: 5º- 45º- 90º.

4. Load & shift tests:         0/5º- 45º- 90º.

5. HAT: Hyper Abductie Test.

6. HRT: Hyper Retroversie Test.

Zo nodig: tests voor actieve stabiliteit 
(DRST & DRT; zie basis cursus & video) en 
tests voor het  labrum (zie dagdeel 1).



SULCUS SIGN : 



SULCUS SIGN (voor MDI):

• Uitgangspositie: zit, arm langs het lichaam / op schoot

(nota bene: uitvoering met re / li tegelijk is mogelijk).

• Uitvoering: ft fixeert scapula en omvat elleboog van 

patiënt, daarna trekt ft arm naar caudaal (eventueel: 

meer exo voor meer gerichte rek RC interval).

• Positief laxiteit:ontstaan van een sulcus onder het 

acromion ( klassering Mallon & Speer,1995: graad I: 

0 of <1 cm; graad II: 1 tot 1,5  cm; graad III: >1,5 cm).

• Positief instabiliteit: ontstaan van een sulcus + 

ontstaan klinisch symptoom (pijn, angst, gevoel van 

instabiliteit). 



SULCUS SIGN (voor MDI)

Alternatieve uitvoeringen : 

• Uitgangspositie: zit, 
arm 90º abductie.

Uitvoering: handen

gevouwen met ulnaire 

zijde rand hum.kop.

En:

• Uitgangspositie: stand 
1 arm gesteund en 1 arm vrij in 45ºanteflexie.

• Beoordeling: zie sulcus test.



INFERIOR DRAWER TEST (45º): 



ANTERIOR DRAWER TEST (5º) : 



ANTERIOR DRAWER TEST (90º) : 



ANTERIOR DRAWER:

• Uitgangspositie: ruglig, verschillende hoeken van GH 
abductie. In weinig abductie: test vooral op 
hypomobiliteit. Meer abductie: test vooral laxiteit.

• Uitvoering: ft fixeert schoudergordel en beweegt kop 
humerus naar ventro-mediaal; eerst langzaam. Later 
zo nodig sneller.

• Positief laxiteit: Graad II of III translatie ( klassering 
Hawkins& Mohtadi (1991) : graad1: binnen glenoïd, 
graad II: tot rand glenoïd; graad III: voorbij rand 
glenoïd).

• Positief instabiliteit: Graad II of III translatie + ontstaan 
klinisch symptoom (pijn, angst, gevoel van 
instabiliteit). 



POSTERIOR DRAWER TEST (5º): 



POSTERIOR DRAWER TEST (90º): 



POSTERIOR DRAWER:

• Uitgangspositie: ruglig, verschillende hoeken van GH 
abductie. In weinig abductie: test vooral op 
hypomobiliteit. Meer abductie: test vooral laxiteit.

• Uitvoering: ft fixeert schoudergordel en beweegt kop 
humerus naar dorso-lateraal; eerst langzaam. 
Later zo nodig sneller.

• Positief laxiteit: Graad II of III translatie ( klassering 
Hawkins& Mohtadi (1991) : graad1: binnen glenoïd, 
graad II: tot rand glenoïd; graad III: voorbij rand 
glenoïd).

• Positief instabiliteit: Graad II of III translatie + ontstaan 
klinisch symptoom (pijn, angst, gevoel van 
instabiliteit). 



Load &

Shift test

(push & 

pull test):
ruglig in 5º 

abductie.



Load &

Shift test

(push & 

pull test):
ruglig 90º 

abductie.



Load & shift (push & pull) in stand of zit (0º).



LOAD AND SHIFT test:

• Uitgangspositie: ruglig of zit (stand), in verschillende 

hoeken van GH abductie. 

• Uitvoering: ft geeft compressie (load) in het GH 

gewricht en beweegt (shift) kop humerus naar ventro-

mediaal en dorso-lateraal; vrij snelle beweging.

• Positief laxiteit: Graad II of III translatie ( klassering 

Hawkins& Mohtadi (1991) : graad1: binnen glenoïd, 

graad II: tot rand glenoïd; graad III: voorbij rand 

glenoïd); naar 1 of beide zijden.

• Positief instabiliteit: Graad II of III translatie + ontstaan 

klinisch symptoom (pijn, angst, gevoel van 

instabiliteit); naar 1 of beide zijden. 



HAT: Hyperabductie test (Gagey). 



Hyperabductie test:

• Uitgangspositie: in zit (eventueel stand); FT staat 

achter PT, ongelijknamige hand op acromion / 

coracoïd, gelijknamige hand omvat elleboog. 

• Uitvoering: ft fixeert schoudergordel; arm PT in 

neutrale rotatie abduceren totdat scapula mee wil 

gaan, dan RPA vaststellen (= ‘range of passive 

abduction’).

• Positief laxiteit (zonder trauma): RPA groter dan 105º 

(ongeveer 90º plus 15º extra mobiliteit door rek IGHL).

• Positief instabiliteit (na trauma): re / li vergelijking, 

provocatie symptomen. 



HRT: Hyper Retroversie Test 

(Maarten van der List; Meander A’foort). 



Hyper retroversie test:

• Uitgangspositie: in zit (eventueel stand); FT staat 

achter PT, ongelijknamige hand op acromion / 

coracoïd, gelijknamige hand omvat elleboog. 

• Uitvoering: ft fixeert schoudergordel; arm PT in lichte 
endorotatie (5º) 85 tot 90º abduceren (88º); daarna 

arm in horizontale abductie naar retroversie bewegen.

• Positief laxiteit (zonder trauma): retroversie groter dan 
20º (mobiliteit door rek MGHL).

• Positief instabiliteit (na trauma): re / li vergelijking, 

provocatie symptomen. 
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Casus Instabiteit 1:

• 17 jaar, VWO leerlinge.

• 2,5 Jaren geleden ski ongeval linker schouder >> 

leidend tot een stabiliserende ingreep (2 jaar).

• Heeft nu last van beide schouders, vooral rechts.

• Re schouder is meerdere keren per week uit de 

kom, vaak ‘s nachts, reponeren is moeilijk.

• Draagt braces en mitella’s; tape geprobeerd.

• Kan niet fietsen, tas dragen, gymnastiek etc.

• Observatie: kop staat naar ventraal / caudaal.

• Rechts: sulcustest II (inst); L&S II, HAT II, HRT II. 

• Actief bewegen: zie filmpje.



Type 1:

Trauma, structureel, ‘hard’.

Type 2:

Geen trauma, capsulair.

Type 3:

Afwijkende spierpatronen.



Casus Instabiteit 2 (1/3):

• 23 jaar, werkzaam in horeca.

• Sinds 7 jaren klachten re schouder: ‘arm 

regelmatig uit de kom’.

• Vier jaar geleden stabiliserende ingreep: matig 

resultaat; 4 weken na de ingreep luxatie dorsaal.

• Door werk toenemende problemen; 6x per jaar 

een ‘forse’ luxatie waardoor ze 1 of 2 weken niet 

kan werken; daarnaast frequent pijnscheuten.

• Tevens enige klachten li schouder en re heup.

• SPADI score pijn 5,8/bep. 4,4; DASH: varieert. 

• Actief bewegen: zie filmpje.



Type 1:

Trauma, structureel, ‘hard’.

Type 2:

Geen trauma, capsulair.

Type 3:

Afwijkende spierpatronen.



Casus Instabiteit 2 (3/3):

• 23 jaar, werkzaam in horeca.

• Sinds 7 jaren klachten re schouder: ‘arm 

regelmatig uit de kom’.

• Klinische tests / passief:

- Sulcus sign I

- Load & shift II / III (naar dorsaal; soms met inst.)

- Kim & Jerk II / III (meestal met instabiliteit)

- Biceps load II test +

• Klinische tests / actief:

- DRST –

- DRT  -

- kwaliteit actief bewegen: voldoende.



Casus Instabiteit 3  (1 / 4):

• 21 Jaren oud, student Saxion.

• Enige bekendheid met hypermob. (ED / Marfan -)

• In de zomer 2013 veel tuinwerk uitgevoerd; sinds 

die tijd klachten re schouder (pijn, moeite met 

actief eleveren) >> najaar 2013: HA >> dec.2013 

orthopeed >> februari 2014: FT.

• Hulpvraag: pijnscheuten weg / betere sch.functie

• Ondanks GF / BA: normale participatie.

• Kan niet werken of sporten.

• Beleving OK; geen herstelbelemm. factoren

• Observatie: zie foto volgende dia.



Casus Instabiteit 3  (2 / 4):



Casus Instabiteit 3 (3 / 4) :

• 21 Jaren oud, student Saxion.

• Bevindingen inspectie.

• Kijken naar actieve elevatie

zie filmpjes.

• Tests voor passieve stabiliteit (AMBRI):

- Sulcus sign: graad II

- Load & shift: graad I tot II

• Tests voor passieve stabiliteit (TUBS):

- Apprehension Relocation: -

- Tests voor dorsale labrum (Kim / Jerk): -

• - Bicps load 2 test: -



Type 1:

Trauma, structureel, ‘hard’.

Type 2:

Geen trauma, capsulair.

Type 3:

Afwijkende spierpatronen.


