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Wat te doen bij: Schouderluxatie 

Inleiding 

Allereerst moet u onderscheid maken tussen een ‘echte’ schouderluxatie of een ‘sub’ luxatie. 

Bij het eerste vermeldt de patiënt meestal een trauma of beweging met nadien een volledige 

luxatie gepaard met vrij veel pijn en functio laesa. Vaak is deze moeilijk te reduceren ter plaatse 

van wege de spierspanning en gebeurt de reductie in het ziekenhuis of bij u in de praktijk. (kijk 

verder voor de techniek van reductie) 

Een subluxatie is vrij typisch voor de (lakse) patiënt die regelmatig dit onstabiel gevoel ervaart. 

Zelfs bij de minste beweging. Meestal is er geen verhaal van een echte luxatie en kan de 

patiënt door een bepaalde beweging uit te voeren de schouder terug reduceren. 

De behandeling van deze 2 groepen is erg verschillend. 

Wat voor luxatie? 

De meeste traumatische luxaties zijn naar voor; de anterieure schouderluxatie. Dit gaat 

gepaard met een inkeping van het posterieur gedeelte van de humeruskop vanwege de impact 

tegen de voorste glenoïdale rand; de zogenoemde Hill Sachs laesie. 

 

        

Bij een eerste anterieure schouderluxatie scheurt bijna altijd het stabiliserend ligament (het 

labrum) mee af; dit is het Bankart letsel. 



 

 

 

Soms gaat dit gepaard met een botschilfer van het glenoïd: Bony Bankart lesion 

 

 

 

De posterieure schouderluxatie zien we vaak bij E-aanvallen of val op thorax of antero-

posterieure impact. Het pathognomisch beeld op conventionele radiografie kenmerkt zich door 

het ‘light bulb sign’: de proximale humerus heeft de vorm van een gloeilamp. 

Klinisch alarmteken posterieure luxatie:  Patiënt houdt arm in endoratie en een exorotatie is 

niet uitvoerbaar!  



 

De posterieure schouderluxatie is niet alleen eerder uitzonderlijk maar wordt bovendien ook wel 

eens gemist op de conventionele radiografie omdat op het eerste zicht de schoudercontouren 

goed lijken bewaard. (zie foto) 

     Light Bulb Sign 

 

Hyperlaxiteit 

De hyperlakse patiënt kenmerkt zich door abnormaal veel mobiliteit van bepaalde gewrichten; 

meestal schouder, sterno-claviculair, elleboog en metacarpo-phalangeale gewrichten. De 

diagnose is relatief gemakkelijk middels de volgende 3 testen thv het bovenste lidmaat: 

1. Duim-voorarm afstand: is richting 0  2. Hyperextentie MCP gewricht 

 

 



 

2. Hyperextentie elleboog 

 

 

Behandeling 

 

1. Niet hyperlakse patiënt met een labrum scheur. 

Literatuur heeft aangetoond dat 70 tot 98%  van de patiënten die een (traumatische) 

anterieure luxatie hebben vòòr de leeftijd van 25-30  jaar een nieuwe luxatie zullen 

doormaken.  

We lezen meer en meer artikels die een goede lange termijn resultaat aantonen na  

heelkunde van deze ‘first time dislocators’ met een veel lager recidief percentage dan 

indien deze conservatief zijn behandeld.  Ook binnen het OCT volgen wij deze 

redenering ,maar niet elke patiënt is daar direct voor te vinden omdat ten tijde van het 

consult de meeste patiënten weinig tot geen klachten hebben. Dat is een typisch 

fenomeen na een anterieure luxatie op jonge leeftijd: enkele dagen na de reductie is de 

mobiliteit bijna genormaliseerd en zijn de pijnklachten vaak verdwenen. Helaas is de 

instabiliteit eigenlijk nog wel aanwezig. Indien dan na verloop van tijd een 2de luxatie 

plaats vindt, is de patiënt meestal wel overtuigd van de heelkundige noodzaak. Helaas 

behouden we na arthroscopische labrum hechting een recidiefpercentage na 5 jaar 

variërend tussen 15-22%. Bij de Latarjet ligt dit tussen de 6-10%. 

Boven de 25-30 jaar leeftijd vermindert dit recidief risico aanzienlijk (maar toch nog 

tussen 50 en 70%) en zien we beter resultaat na kinésitherapie.  Boven de 40 zien we 

veel minder recidief (10-30%) van instabiliteit maar gaat een luxatie wel frequenter 



 

gepaard met een scheur van rotator cuff of neurpraxie/axontmesis van de n axillaris. 

Zeker bij de 50 plussers. 

 

2. Hyperlakse patiënten met instabiliteit 

Deze patiënten groep (meestel vrouwelijk) heeft zelden tot nooit een labrumscheur. De 

weke delen enveloppe is dusdanig elastisch dat alles uitrekt – zoals een elastiek- zonder 

te scheuren. Dat verklaart ook waarom heelkunde veel minder tot weinig succesvol is bij 

deze patiënten: het opgespannen kapsel (tijdens de ingreep) heeft één jaar na de 

ingreep weer dezelfde elasticiteit als pré-operatief. 

Deze populatie dient te focussen op het bekomen van de meest ideale peri-articulaire 

spiertonus die de schouder stabiliseert (kiné dus). Helaas is de therapietrouw over het 

algemeen laag. De meeste patiënten beginnen met volle moed maar geven de intense 

oefeningen bij kinésist en eventueel sportschool relatief snel op. 

 

3. Reductie van schouderluxatie: Boss-Hollzach manoeuver 

Behalve de gekende reductietechnieken (Hippocrates- Kocher-Stimson) heeft deze 

techniek het voordeel dat de patiënt zelf de schouder reduceert en dus niet de 

spierspanning opwekt indien iemand anders het doet. 

 

 

 

 

Bind eventueel de 2 polsen aan 

elkaar (of haak de vingers in 

elkaar), laat de patiënt naar achter 

leunen en de nek in hyperextentie 

brengen 



 

 

4. Chirurgie 

Afhankelijk van leeftijd, aantal luxaties, omvang hill sachs laesie, eventuele 

aanwezigheid van bony bankart, beroep of (contact) sport kiezen we tussen een 

arthroscopische dan wel open techniek. Bij de artroscopische techniek hechten we het 

afgescheurde labrum en bij de open techniek (Latarjet) plaatsen we een botblokje 

afkomstig van het coracoid om de cavitas glenoidalis te verbreden. 

 

Arthroscopische hechting labrum    Latarjet procedure 

                

 

 

5. Pré-operatief onderzoek 

Onderzoek altijd of er geen geassocieerde neurologische letsels zijn van de nervus 

axillaris (bekijk of de M. Deltoideus mooi opspant bij abductie tegen weerstand), N. 

Musculocutaneus (spant de biceps goed op bij flexie elleboog tegen weerstand?). Is er 

normale flexie en extentie van pols en vingers? Onderzoek bij de 40 plusser ook de 

rotatorcuff. 

Het pré-operatief onderzoek bij uitstek is de Artro-CT. 
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