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– Recidiverende anterieure schouderinstabiliteit 



Anatomie 
•  Schouder stabiliteit 

– Statische stabilisatoren 
– Dynamische stabilisatoren



Stabiliteit gewricht 

•  Statische factoren: 
– Versie gewricht 
– Congruency gewricht 
– Labrum 
–  Intra-articulaire druk 
– Capsulo-ligamentaire  
 structuren 



Stabiliteit gewricht 

•  Dynamische factoren 
– Rotator cuff 
– Bicepspees 
– Scapulair rotatoren 
– Proprioceptie 



Classificatie 

•  Graad 
– Laxiteit (fysiologisch) 
– Micro instabiliteit 
– Subluxatie 
– Luxatie 

•  Frequentie 
•  Oorzaak 
•  Richting 



Classificatie 

•  Atraumatisch 
– Uni-directioneel 
– Multi-directioneel 

•  Traumatisch 
– Anterieur 
– Posterieur 
–  inferieur 

Micro-instabiliteit 

Subluxatie 

luxatie 



Atraumatische schouder luxatie 

•  Voluntair 
– Klachten: 

•  Obligatoir 
– Klachten: 



Anamnese 

•  Klacht 
•  Pijn vs functio laesa 
•  Duur klachten 
•  VAS pijn / locatie pijn / mechanisme pijn 
•  Functionele hinder 
•  Instabiliteit anamnese 



Anamnese 

•  Mechanisme  
•  Positie arm 
•  Richting kracht 
•  Hoeveelheid kracht 
•  Duur luxatie 
•  Mechanisme van reductie 
•  Opm: elektrocutie / epilepsie 



Vervolg anamnese 

•  Frequentie 
•  Dode arm 
•  Leeftijd 
•  Sport 
•  Huidige behandeling 
•  Reeds heelkunde 



Algemeen Klinisch onderzoek 
•  Inspectie 
•  Palpatie 
•  Passieve mobiliteit 
•  Aktieve mobiliteit 
•  Rotator cuff testen 
•  AC gewricht 
•  Laxiteit 



Specifiek klinisch onderzoek 

•  Sulcus sign 
•  N. Axilaris: sensibiliteit / mobiliteit 
•  Pijn bij AER 
•  Ant subluxatie / apprehensie 
•  Load and shift /  
•  Relocatie / Ant release 
•  Hagl 
•  Post subluxatie 
•  O’ Brien 



Beeldvorming 

•  RX 
•  Echo 
•  CT / ACT 
•  MRI / AMRI 



Anatomische Afwijking 

•  Capsulaire stretching 
•  Bankart letsel 
•  Reverse Bankart 
•  Hill-Sachs letsel 
•  HAGL 
•  Rotator Cuff scheur 



Bankart letsel 

•  Gerber Index: 
– Lengte bot defect / diameter Glenoid 



Hill-Sachs letsel 

•  Hary’s Index:  
– Radius Hill Sachs / Radius humeruskop 



Rotator Cuff scheur 



Behandeling 
•  Type 

–  Traumatisch vs atraumatisch 
–  Laxiteit vs luxatie 

•  Klachten 
–  Pijn  
–  Instabiliteit 
–  Functio laesa 

•  Anatomische afwijkingen 
–  Capsulair 
–  Labraal 
–  Beenderig 
–  Rotator cuff 

•  Patiënt factoren 
–  Leeftijd 
–  Sport en vrije tijd 



Recidiverende 
schouderinstabiliteit 

•  TUBS 
– Traumatic, Unidirectional, Bankart, Surgery 

•  AMBRI 
– Atraumatic, Multi-directional, Bilateral, 

Rehabilitation, rarely Inferior capsular shift 



Anterieure schouderluxatie 

•  Behandeling 
– Conservatief 
– RON 
– Sling 

•  Duur? 
•  Positie? 

– Kine 
•  ROM 
•  IR/ER 



Anterieure schouderluxatie 

•  Geassocieerde letsels 
– Fracturen 

•  Bankart 
•  Hill-Sachs 
•  Tuberculum majus  

– RC scheur 
•  > 40 jaar: 30 % 
•  > 60 jaar: 80 % 



Anterieure schouderluxatie 

•  Geassocieerde letsels 
– Neurologisch 

•  N. Axilaris parese 
–  10-25% 
–  Slechte prognose indien 

 geen recuperatie na > 10/52 

– Vasculair 
•  A. Axilaris letsels 



Posterieure schouderinstabiliteit 

•  Incidentie 
– < 5 % 

•  Oorzaak 
– Traumatisch 

•  Geflexeerde adductie 
–  => O’Brien + 

•  Epilepsie / electrocutie 

– Voluntair 
– AMBRI 



Posterieure schouderinstabiliteit 

•  Diagnose 
•  Moeilijk en atypisch 
•  Aspecifieke schouderpijn 
•  Posterior apprehention 
•  O’Brien 
•  Beeldvorming 

–  ACT / AMRI 



Instabiliteit na traumatische 
luxatie 

•  Enige episode 
•  Blijvende instabiliteit 
•  Recidiverende luxaties 

– Traumatisch 
– Obligatoire schouder instabiliteit 

•  Blijvende luxatie 

Anatomische 

deformatie 

• Capsulair 

• Labraal 
• Beenderig 



Behandeling recidiverende 
schouderinstabiliteit 

•  Type 
–  Traumatisch vs atraumatisch 
–  subluxatie vs luxatie 

•  Klachten 
–  Pijn  
–  Instabiliteit 
–  Functio laesa 

•  Anatomische afwijkingen 
–  Capsulair 
–  Labraal 
–  Beenderig 
–  Rotator cuff 

•  Patiënt factoren 
–  Leeftijd 
–  Sport en vrije tijd 

ISIS Score 



ISIS Score 
Instability Severity Index Score 

•  Leeftijd: <20 jaar: 2 pt 
•  Competitie sport: 2 pt 
•  Hyperlaxiteit: 1 pt 
•  Contact sport: 1 pt 
•  Hill-Sachs op RX: 2pt 
•  Bankart letsel op RX: 2 pt 



•  ISIS score < 3 => @ Bankart 
•  ISIS score > 3 => Latarjet 
•  Gerber Index > 40% => Latarjet 
•  Hardy’s Index > 20% + Hill-Sachs => 

Bankart + Remplissage of Latarjet 



Behandeling 

•  Chirurgisch 
–  Bankart herstel 

•  Opnieuw maken van bumper 

–  Latarjet 
•  Bot herstellen 



Soms is er veel bot verlies 



Na de operatie 

•  3 weken draagdoek 
•  Nadien start kiné en bewegen 
•  4 tal maanden revalidatie 
•  Nadien pijnvrij, volledige beweeglijkheid 

en gelijke kracht ivm de andere schouder. 
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