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VOORWOORD 

Met het gereedkomen van dit proef schrift doet zich de gelegen
heid voor, al diegenen te bedanken die het tot stand komen ervan 
hebben bevorderd of anderszins tot mijn vorming hebben bijgedragen. 

In de eerste plaats zijn het mijn ouders geweest, die hierin een 
groot aandeel hadden. Zij wisten ons op onnavolgbare wijze door de 
Japanse interneringskampen en de moeilijke naoorlogse jaren heen 
te loodsen, waarvan de zorgen die zij toen hadden niet tot ons 
jeugdig besef doordrongen. Dat zij deze dag ten volle mogen be
leven is iets waarmee ik mijzelf gelukkig prijs. 

Hoogleraren, oud-hoogleraren, lectoren en docenten van de facul
teit der Geneeskunde te Utrecht ben ik dank verschuldigd voor de 
opleiding tot arts, die ik van hen mocht ontvangen. 

Hooggeleerde EERLAND, hooggeachte promotor, dat U mij nog 
als promovendus wilde accepteren, zelfs nu U de kliniek geheel 
heeft verlaten, beschouw ik als een bijzonder voorrecht. Uw gezond 
verstand en rechtlijnig denken, gepaard gaande aan Uw enorme 
werklust en enthousiasme voor de chirurgie, hebben een diepe indruk, 
op mij gemaakt. Ik ben er dan ook trots op me een leerling van .U 
te mogen noemen. 

Hooggeleerde HADDERS, hooggeachte promotor, hoewel het onder
werp van dit proefschrift slechts zijdelings Uw belangstelling raakt, 
heeft U niet geschroomd als co-promotor te willen optreden. Voor 
deze spontaniteit en de kritiek op het manuscript ben ik U zeer 
erkentelijk. Aan de contacten met U en Uw medewerkers bewaar 
ik goede herinneringen. 

Zeergeleerde MoL, het was bij U dat mijn belangstelling voor dit 
onderwerp der orthopaedie gewekt werd. Dat dit proefschrift tot 
stand gekomen is dank ik dus voor een groot deel aan U. Voor 
Uw adviezen bij de bewerking ervan wil ik U van harte dank 
zeggen. Uw geheel originele zienswijze op aspecten ook buiten de 
geneeskunde zal mij altijd bijblijven. 

Hooggeleerde DE WILDE, voor Uw bereidheid het anatomische 
gedeelte van het proefschrift op de korrel te willen nemen en te 
corrigeren, benevens voor Uw adviezen betreffende de tekeningen, 
zeg ik U van harte dank. 

Geleerde SwIERSTRA, voor het concept van de tekeningen, in volle 
spontaniteit uitgevoerd, wil ik je van harte dankzeggen. Door je 
geheel originele ideeën hierbij drukte je op dit proefschrift een 
eigen stempel. 

Zeergeleerde VAN DE STADT, aan U heb ik het voor een groot deel 
te danken, dat de kliniek mij na mijn Zuidafrikaanse tijd weer m 
haar midden opnam. Ik heb dit hogelijk gewaardeerd. 



Dr. WRIGHT, it was very kind of you to give your advice for the 
translation of the summary. 

Professor Louw and Professor BARNARD, the opportunity to 
work in your cardio-thoracic unit and the experience I gained 111 

Cape Town, is highly appreciated. 
Professor Du PLEss1s, for the exceptional chance you gave me to 

obtain a post in the Baragwanath Hospita! I am really very 
thankful. 

Geleerde KRAMER, beste Dick, het verheugt mij dat jij deze dag 
aan mijn zijde staat, een symbool van onze vriendschap waardoor 
in de jaren, waarin wij samenwerkten op de kliniek, zoveel vreugde 
werd ondervonden. 

Geleerde VAN Os, beste Wim, dat ook jij deze dag tezamen met 
mij wilt meemaken is een bewijs dat onze vriendschap uit de 
Utrechtse tijd een bestendige is. Alles wat we daar beleefden behoort 
tot mijn beste herinneringen. 

Geleerde VERMEIJ, geheel belangeloos heeft U voor mij een groot 
deel van de röntgenfoto's technisch weten te verfraaien. Voor deze 
hulp ben ik U zeer erkentelijk. 

Zeer geachte Heer HEIKENS, voor de fraaie afwerking van de 
tekeningen en het "anatomisch" bijschaven ervan, zeg ik U van 
harte dank. 

Zeer geachte Mejuffrouw SMAAL, Uw geduld mee het typen van 
het moeilijk leesbare manuscript, gepaard aan Uw nauwgezet recht
buigen van de soms kromme Nederlandse taal, maakten dat het ook 
voor anderen leesbaar werd. Mijn dankbaarheid voor dit alles is 
groot. 

Zeer geachte Mejuffrouw KmPER, door Uw belangstelling en het 
op de voet volgen van de vorderingen met het proefschrift, ben 
ik bijzonder getroffen. Uw hulp op tal van praktische punten was 
onontbeerlijk. 

Zeer geachte Heer DEKKER, het enthousiasme waarmede U immer 
weer de diverse röntgenfoto's van de schouder voor mij maakte, 
getuigt van de plezierige samenwerking die er tussen ons bestond. 
Ik zeg U er in veelvoud dank voor. 

De stafleden en assistenten van de Chirurgische Kliniek, die door 
hun harmonisch samenwerken in een goede verstandhouding het 
dagelijks leven tot een genoegen maken, dragen voor een belangrijk 
deel bij tot de innerlijke rust welke nodig is om een proefschrift te 
bewerken. Ik kan daarvoor niet dankbaar genoeg zijn. 

Jouw zelfopoffering lieve LIENTJE, gedurende het tot stand komen 
van het proef schrift waarbij het gezin heeft geleden, is typerend 
voor je karakter. Deze is voor mij de allergrootste steun geweest. 
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INLEIDING 

Het is reeds lang bekend, dat de luxatie in het humeroscapulaire 
gewricht de meest frequente luxatie is (KRÖNLEIN, 1882). Een gering 
aantal wordt habitueel. Het percentage wordt door diverse auteurs 
verschillend opgegeven en ligt waarschijnlijk tussen de 10 en 15 
(HILL en SACHS, 1940). 

Deze aandoening, een van de oudste orthopaedische problemen, 
komt herhaaldelijk voor. Het merendeel van de patienten is jong 
en hun leef tijden liggen doorgaans tussen de 20 en 30 jaar. Zij 
ondervinden van de aandoening veel last. Het is vooral de pijn
lijkheid tijdens en na de luxaties, die hen medische hulp doet zoeken. 
Bovendien vormt de aandoening een sociaal probleem wegens de 
dikwijls verminderde arbeidsgeschiktheid, terwijl ook sportbeoefe
ning voor hen uitgesloten is. Om deze redenen verdient dit ziekte
beeld ten volle onze aandacht. 

Op vele punten betreffende de etiologie en de pathologische be
vindingen heerst onenigheid. Over het klinische beeld en de indicatie 
tot operatieve therapie is men het echter eens. Er bestaat nog steeds 
geen operatieve methode, die algemeen als de beste wordt erkend, 
en wel omdat na iedere methode recidieven en klachten kunnen 
optreden. Bovendien zijn de groepen van patienten vaak onderling 
niet vergelijkbaar, wat een juiste beoordeling in de weg staat. Lrn
BOLT (1960) vond, met alle modificaties meegerekend, in totaal 268 
operatietechnieken beschreven, hetgeen iets zegt over de weinig 
uiteenlopende successen van de diverse methoden. 

Toch zijn uit dit grote aantal methodieken enkele naar voren 
gekomen en hebben, vaak met hun modificaties, meer bekendheid 
verworven. Eén hiervan is de bottransplantatiemethodiek. Tot 1942 
werden in de Universiteitskliniek te Groningen een aantal thans 
als obsoleet te beschouwen technieken toegepast. Hierna werd de 
bottransplantatie als standaardprocedure gevolgd, waarbij de tech
niek in een aantal gevallen werd gemodificeerd. 
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Het is het doel van dit proefschrift om aan de hand van de in 
de Chirurgische Universiteitskliniek te Groningen behaalde resul
taten het verrichten van een enigszins gewijzigde bottransplantatie
methodiek te rechtvaardigen, waarbij tevens de gevolgde techniek 
uitvoerig zal worden beschreven. 
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Hoofdstuk I 

BEGRIP, ETIOLOGIE EN KLINIEK VAN DE 
HABITUELE SCHOUDERLUXA TIE 

a. Het begrip 

Over de begrenzing van het begrip habituele schouderluxatie 
heerste in de literatuur tot aan het begin van deze eeuw nogal wat 
verwarring. Het is de verdienste van SmoEL (1918) geweest een 
duidelijke begripsbepaling te hebben gesteld. HEitMODSSON (1934) 
en LEGUIT (1942) sloten zich hierbij aan. 

SEIDEL definieerde het ziektebeeld als volgt: ,,Unter habitueller 
Schulterluxation ist zu verstehen die mehr oder weniger häufige 
Wiederholung der Schu!terverrenkung bei meist unerheblicher di
relner oder indirekter Gewa!teinwirkung, wobei eine erstmalige ty
pische traumatische Luxation gewöhnlich vorhergegangen ist, mehr 
oder weniger lange luxationsfreie Intervalle bestehen und Verände
rungen des Gelenkes durch allgemeine Grundkrankheiten, welche 
die Luxation bedingen können, fehlen." 

Nadrukkelijk worden door SmoEL hierbij de volgende groepen 
van aandoeningen uitgesloten: 
1. die luxaties welke steeds recidiverende na een flink trauma op

treden, waarbij het trauma zo hevig was dat dit op zichzelf 
ook een primaire luxatie teweeg zou hebben kunnen brengen; 

2. de door KRÖNLEIN (1882) ,,willekeurige luxaties" genoemde 
ontwrichtingen, welke door de desbetreffende patient naar be
lieven te voorschijn kunnen worden gebracht en praktisch altijd 
door hemzelf kunnen worden gereponeerd; 

3. de permanente of irreponibele luxaties, waarbij bijv. door inter
positie een blijvende repositie niet gelukt, en er dus min of meer 
direct zonder trauma of normale beweging een reluxatie optreedt 
na de repositie; 

4. de groep pathologische recidiverende luxaties, waaraan ziekten 
als poliomyelitis, syringomyelie, tabes dorsalis e.d. ten grondslag 
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liggen, behoren evenmin tot bovengenoemd ziektebeeld, aange
zien hier anatomische veranderingen in het gewricht in het spel 
ZIJnj 

5. ook de luxatio inveterata, de verouderde luxatie, behoort niet 
in het beeld van de habituele schouderluxatie thuis. 

Hoewel bovenstaande door SmDEL (1918) gegeven definitie in 
grote trekken juist is, dient deze ons inziens enigszins gewijzigd te 
worden. Immers uit tal van ziektegeschiedenissen valt af te leiden, 
dat er geregeld reluxaties optreden na spontane fysiologische be
wegingen, terwijl wel de eerste of primaire luxatie na een flink 
trauma is ontstaan (BrEBL, 1935). Het is daarom noodzakelijk deze 
definitie als volgt enigszins te wijzigen. 

,,Onder een habituele schouderluxatie verstaat men het herhaal
delijk optreden van een luxatie van de humerus bij directe of in
directe inwerking van een gering trauma, of na een fysiologische 
beweging, waaraan gewoonlijk een typische traumatische luxatie 
is voorafgegaan. De luxatievrije perioden kunnen van kortere of 
langere duur zijn. Congenitale afwijkingen aan de gewrichten of 
afwijkingen ten gevolge van ziekten ontbreken." 

De aanduiding "gewoonlijk" in deze definitie dient voor de uit
zonderingsgevallen, waarbij ook de primaire luxatie door een gering 
trauma is ontstaan (EwALD, 1933). Dit wordt volgens RowE (1956) 
slechts in een minderheid van de gevallen waargenomen. Hij ver
deelt zijn 212 primaire luxaties, die hij naonderzocht, in een trau
matische en een atraumatische groep, waarbij hij met "traumatisch" 
bedoelt, dat er een behoorlijk trauma bij de luxatie in het spel is 
geweest, terwijl hij onder "atraumatisch" zeer geringe traumata ver
staat, zoals het omdraaien in de slaap en het opheffen van de arm. 
Zo behoorden in zijn patientenserie 206 tot de traumatische en 6 tot 
de atraumatische groep. Het bleek hem verder, dat van de trauma
tische groep er 76 recidiveerden, terwijl dit bij de atraumatische 
groep er 5 waren. Wanneer hij de patienten uit de atraumatische 
groep controleerde, bleek hem dat zij over het algemeen een zwakker 
ontwikkeld spierstelsel van de schoudergordel hadden, en dat er in 
de schoudergewrichten enige "hyperlaxité" bestond in vergelijking 
met de traumatische groep. 
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b. De primaire liixatie 

De primaire luxaties worden over het algemeen ingedeeld in de 
groepen liixatio anterior en Ütxatio posterior. De luxatio anterior 
wordt topografisch verdeeld in de subcoracoidale of praeglenoidale 
luxatie en de axillaire of infraglenoidale luxatie. DEPALMA (1950) 
voegt hier nog de zelden voorkomende subclaviculaire vorm aan 
toe. De luxatio erecta is een zelfstandige vorm, die zeer weinig voor
komt en waarbij de humeruskop door hyperabductie en een axiale 
kracht op de humerus door het kapsel scheurt en onder de cavitas 
glenoidalis wordt gefixeerd. De patient houdt, als hij zich onder 
behandeling stelt, de arm gefixeerd langs het hoofd. 

Het meest frequent ziet men de luxatio subcoracoidalis. Voor de 
praktijk en de behandeling kqmt het er op neer of men met een 
luxatio anterior dan wel met een luxatio posterior te doen heeft. De 
laatste groep, die minder duidelijk is te herkennen en ook veel zeld
zamer is, komt tussen de 0,9 0/o en 3,8 -O/o voor. De verdeling van 
deze gevallen in enkele grote series vindt men in tabel I. Hieruit 

Tabel I 
De frequentie van schouderluxaties naar achteren. 

totaal aantal luxaties 
Auteur luxaties naar achteren % 

Bieb! 1935 116 1 0,9 
Wilson 1949 260 4 1,5 
McLaughlin 1952 581 22 3,8 
Rowe 1956 500 10 2 

Totaal 1457 37 2,5 

is af te lezen hoe opvallend dicht de percentages van de luxatio 
posterior, met een gemiddelde van 2,5 0/o, bij elkaar liggen. 

Volgens BIEBL (1935) zouden bij jonge mensen meestal subcora
coidale luxaties voorkomen, terwijl op oudere leef tijd vaker een 
axillaire luxatie wordt gezien. Van zijn 116 schouderluxaties waren 
er 55 praeglenoidale en 60 axillaire luxaties, benevens 1 luxatio 
posterior. 

Bij deze primaire schouderluxaties ziet men als een van de be
kendste gevolgen een fractuur van het tuberculum majus. WATSON
JoNES (1956) meent dat men dit in 30 0/o van de primaire luxaties 
kan verwachten. Hoewel deze fractuur wat betreft de repositie 
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meestal niet veel moeilijkheden geeft, is deze toch met betrekking 
tot de immobilisatie van betekenis. BIEBL (1 935) doet in zijn nauw
keurig geanalyseerde serie van 1 1 6  schouderluxaties opgave van 35 
fracturen van het tuberculum majus, hetgeen neerkomt op een 
percentage van rond 30.  Een overzicht van de frequentie van deze 
fractuur met betrekking tot de primaire luxatie, door enkele schrij
vers opgegeven, vindt men in tabel I I .  Deze fracturen van het tuber-

Tabel II 
De frequentie van tuberculum majus fracturen bij schouderluxaties. 

aantal tuberculum 
Auteur schouderluxaties majus fracturen % 

Biebl 1 935 1 1 6 3 5  30 

Hili en Sachs 1 940 1 1 9 44 37  

McLaughlin 1950 1 0 1  34 34 

Rowe 1 956 500 75 1 5  

Watson-Jones 1 956 30 

culum ma jus ziet men alleen bij axillaire luxaties (ScHNEK, 1 932 ;  
BIEBL, 1 935) .  Als men het mechanisme van  de axillaire luxatie bestu
deert, is dit ook alleszins begrijpelijk (HERMODSSON, 1 934) (zie 
Hoofdstuk II, blz. 3 8) .  

Bij de habituele schouderluxatie ziet men in tegenstelling tot de 
primaire luxatie niet of zelden een fractuur van het tuberculum 
majus (HERMODSSON, 1 934 ;  McLAuGHLIN, 1 963) .  Zo vond LEGUIT 
( 1 942) bij de 93 1 patienten met habituele schouderluxaties tussen 
1 93 0  en 1 942 ook geen tuberculum majus fracturen. Prognostisch 
is een dergelijke fractuur bij een primaire schouderluxatie met be
trekking tot het ontstaan van een habituele schouderluxatie dus gun
stig. Evenals bij LEGUIT ( 1 942) is in onze patientenserie bij al len 
een duidelijk verband aan te wijzen tussen de primaire luxatie en 
de daarop ontstane habituele schouderluxatie. Patienten bij wie het 
primaire trauma zeer gering was, zodat wij van atraumatische luxa
ties konden spreken, kwamen, in overeenstemming met de mede
delingen van TowNLEY (1 950) en RowE ( 1 956), in onze serie ook 
voor. Het staat wel vast dat een habituele schouderluxatie door
gaans op basis van een eerder doorgemaakte traumatische luxatie ont
staat (HYBBINETTE, 1 932 ;  HERMoossoN, 1 934 ; BIEBL, 1 935 ; DEPALMA, 
1 950 ;  WATSON-jONES, 1 956) .  
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c. De prognose van de primaire luxatie met betrekking tot het 
ontstaan van een habituele schouderluxatie 

Iedere schouderluxatie kan de aanleiding zijn tot het ontstaan 
van een habituele luxatie. Hoe groot is de kans daarop? 

KRÖNLEIN (1 882)  geeft hiervoor in zijn bekende boek "Die Lehre 
von den Luxationen" een kans van 5 0/o aan. Dit is wel de laagste 
waarde die men in de literatuur aantreft. Uit de Angelsaksische 
literatuur werden door McLAUGHLIN c.s. ( 1 950) en RowE (1 956) 
percentages van respectievelijk 20,8 en 3 8  opgegeven voor het habi
tueel worden van hun primaire luxaties. Tabel I I I  geeft een indruk 

Tabel I I I  
Het percentage primaire luxaties dat zich ontwikkelt tot een habituele luxatie. 

primaire habit. gewor-
Auteur luxaties den luxaties % 
Krönlein 1882 5 

Lexer 1909 50 4 8 
Biebl 1935 115 7 6 
McLaughlin c.s. 1950 10 1 2 1  20,8 
Rowe 1956 212 81  38 
Van der Houwen 1960 136 1 0  7 

van de spreiding van de hiervoor in de literatuur gevonden percen
tages. Beide genoemde schrijvers geven tevens een indeling weer van 
de frequentie van het optreden van de reluxaties op verschillende 
leeftijden waarop de primaire luxatie ontstond (Tabel IV). Hiermede 

Tabel IV 
lndeling van de luxatie-recidiefpercentages na primaire luxatie in leeftijds

groepen volgens McLAUGHLIN c.s. ( 1950) en ROWE (1956). 

Leeftijd I ste luxatie 
Onder 20 jaar 
Van 20-40 jaar 
Boven 40 jaar 

Recidiefluxaties 
McLaughlin c.s. % 

90 
60 
J O  

Rowe % 
83 
63 
1 6  

in overeenstemming vond ALIBERT (1 920) reeds, dat van de primaire 
luxaties die later recidief geven, 49 0/o vóór het 20e jaar en 90 0/o 
vóór het 30e jaar plaatsvond. Ook SEIDEL ( 1 9 1 8)  maakt melding 
van 82,3 0/o recidieven vóór het 30e jaar. 

Op jeugdige leeftijd, vooral beneden de 20 jaar, blijkt dus een 
schouderluxatie een grote kans te hebben een habituele luxatie te 
induceren. 
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Over het antwoord op de vraag hoe lang na een primaire luxatie 
men de eerste recidiefluxatie kan verwachten, heerst overeenstem
ming. Zo vond HERMODSSON (1934) bij zijn habituele schouder
luxaties dat 74 °/o binnen het jaar zijn tweede luxatie kreeg, terwijl 
LEGUIT (1942) een percentage van 61 hiervoor berekende. RowE 
(1956) vindt dat 70 °/o binnen de eerste twee jaar na de eerste 
luxatie een recidief geeft. In onze patientenserie bleek ook 73 °/o 
binnen het jaar zijn recidief te hebben opgelopen. 

d. Oorzaken die invloed hebben op de ontwikkeling van een habi
tuele schoitderlHxatie 

1. De behandelingswijze van de primaire lt,xatie 

De behandeling van de primaire schouderluxatie bestaat, als bij 
iedere luxatie, uit de drie fundamentele fasen: repositie, immo
bilisatie en maatregelen tot herstel van de functie. Wat betreft 
de repositie zijn er geen statistische bewijzen geleverd dat de ene 
repositiemethode superieur zou zijn aan de andere met betrekking 
tot de frequentie van het hierna waargenomen aantal recidieven. 
Dit is niet te verwonderen, aangezien de vele repositiemethoden, 
die ieder op zich weer op uiteenlopende manieren kunnen worden 
uitgevoerd, door verschillende artsen worden verricht, zodat een 
niet te bepalen subjectieve factor insluipt. Ook de invloed van een 
vroege of een late repositie op het percentage recidieven is niet 
bekend. 

Het is aannemelijk dat een spoedige repositie, wanneer zich dus 
nog weinig of geen oedeem en haematoom in de weke delen heb
ben ontwikkeld, minder schade zal aanrichten dan een talmen hier
mee. Om dezelfde reden zal een atraumatische repositiemethode, 
eventueel in narcose, te prefereren zijn. Een typische atraumatische 
methode is die, aangegeven door ARL T (1941) , waarbij de patient, 
dwars zittende op een stoel met de arm afhangende over de rug
leuning, volkomen kan ontspannen, zodat slechts lichte tractie van 
de humerus in axiale richting door de arts nodig is om de repositie 
te verrichten. Bij de luxatio axillaris zal een lichte druk in op
waartse richting nodig zijn. Andere, meer beschadigende repositie
methoden, zoals die van KOCHER (1870) en zelfs die van HIPPO-
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CRATES ( ± 400 v. C.) zullen dus als een tweede keus beschouwd 
moeten worden. 

Over de duur van de immobilisatie blijkt uit de literatuur geen 
eenstemmig oordeel te verkrijgen te zijn. Liet men vroeger wel na 
de repositie de arm volledig vrij in zijn bewegingen, zoals DE FouR
MENSTREAUX (1912) en WHITE (1929), thans is men het er wel over 
eens dat immobilisatie geboden is. Zo deden McLAUGHLIN en CA
VALLARO (1950) een onderzoek naar het lot van 101 schouder
luxaties, met verschillend lange immobilisatieperioden. Hun re
sultaten kunnen in tabel V worden af gelezen. Evident is hier 

Tabel V. 
Het resultaat van immobilisatie na primaire luxaties met betrekking tot de ont
wikkeling van recidiefluxaties volgens McLAUGHLIN en CA VALLARO ( 1 950). 

Weken niet 
immobilisatie totaal recidiverend recidiverend % 

0-1 4 1  27 14  34  

1-2 42 36 6 1 4  
2-3 1 6  1 5  1 6 
3 plus 2 2 0 0 

de gunstige invloed van de langere immobilisatie. RowE en 
SAKELLARIDES (1961) vinden bij een naonderzoek van 324 schou
derluxaties eveneens een gunstige invloed van de immobilisatie 
op het recidief percentage. Het hoogste aantal recidieven (70 °/o) 
viel in de groep waar geen immobilisatie was voorgeschreven na de 
repositie. Beter was het resultaat in de groepen die drie weken met 
een draagdoek of een immobiliserend verband met draagdoek wa
ren behandeld. Hier was het percentage recidieven respectievelijk 
37 en 33. Zij stelden voor om na de repositie bij jonge mensen drie 
weken te immobiliseren. Een langere periode bleek geen zin te heb
be�1. Ook VAN DER HouwEN (1960) komt na zijn onderzoek over 
het klinische beloop bij 222 patienten met een luxatie van de schou
der tot de conclusie, dat beneden de 35 · jaar het aanbeveling ver
dient om de eerste drie weken na de repositie te immobiliseren. Boven 
deze leeftijd meent hij dit echter te moeten afraden wegens het gevaar 
voor een stijve schouder. Bovendien bestaat er een veel geringere 
kans op een reluxatie bij deze leeftijdsgroep. Voor hen adviseert hij 
om na vier dagen immobilisatie over te gaan op schouderoefeningen. 
Deze oefeningen, die als de meest belangrijke maatregel ter bevor-
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àering van de schouderfunctie gezien moeten worden, bestaan uit 
::tctieve slingeroefeningen en oefeningen tegen een weerstand in 
(DEPALMA, 1 950) .  Het verdient aanbeveling deze oefeningen onder 
leiding van een physiotherapeut te laten uitvoeren, waarbij eventueel 
warmtetherapie, bijv. kortego!fbestraling, overweging verdient. 

2. Het typische trauma 

De gedachte dat het een bepaald soort trauma is, dat aan de 
habituele schouderluxatie ten grondslag ligt, is afkomstig uit de pu
blikaties van BANKART ( 1 923, 1 93 8). Zijn idee is gebaseerd op het 
verschil dat er zou bestaan in het mechanisme van een schouder
luxatie dat niet en dat wel leidt tot een habituele luxatie. In  
het eerste geval zou het trauma een hyperabductie in de arm 
veroorzaken, waarbij de humeruskop uit de kom wordt geheveld 
en waarbij tussen de m. triceps en de m. subscapularis, dus onder
aan het gewricht, een kapselscheur zou ontstaan, die na repositie 
spontaan geneest. Hierdoor zou men geen recidieven zien. Anders 
is het gesteld met de habituele schouderluxatie. Het trauma is hier 
een val op de achterkant van de schouder of op de naar achteren 
gerichte elleboog. Hierdoor wordt een kracht van achteren op de 
humeruskop uitgeoefend, waardoor deze aan de voorkant uit het 
gewricht wordt gedreven. Hierbij wordt het fibrocartilagineuze 
labrum glenoidale, evenals het kapsel, van de voorrand van de 
cavitas glenoidalis afgescheurd. De kapselscheur heeft een goede 
genezingstendens in tegenstelling tot het labrum glenoidale, dat, net 
als de meniscus van de knie, avasculair is. De voorrand van de 
cavitas glenoidalis mist nu een stevige beschuttende band, zodat de 
humeruskop gemakkelijk hier overheen zal kunnen glijden en aan
leiding geven tot luxaties. Hij stelt dus het defect van het labrum 
glenoidale centraal in zijn theorie. Dit staat in de literatuur ook 
bekend als "Bankartian" of "essential lesion" (DEP ALMA, 1 9  50) .  
Bij 2 7  patienten die BANKART ( 1938 )  opereerde, vond hij in alle 
gevallen deze afwijking. Hierop baseert hij zijn operatietechniek met 
het weer vasthechten van het kapsel en het labrum glenoidale aan de 
voorrand van de cavitas glenoidalis. Evenals PERTHES ( 1906) gaat 
hij dus causaal te werk. Vele auteurs vonden eveneens in een aan
zienlijk percentage van hun gevallen een afgescheurd labrum gle-
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noidale (HYBBINETTE, 1 932 ;  PALMER en WméN, 1 94 8 ;  DEPALMA,  
1 950;  TowNLEY, 1 950 ;  Du ToIT, 1956 ;  B RAv, 1 960;  McLAUGHLIN, 
1 960; MosELEY, 1 962) .  Bij onze patienten met habituele schouder
luxatie konden wij echter het door BANKART beschreven "typische 
trauma" slechts in een minderheid van de gevallen aantonen. 

Tabel VI 

Het trauma van de primaire luxatie. 

Ontstaanswijze 

Val op de arm 
Tractie aan de arm 
Insult op bed 
Willekeurige subluxaties 
Onbekend 

Totaal 

Aantal patienten 

3 1  
14 
4 
1 

22 

72 

% 

43 
1 9  
6 
1,4 

30,6 

100 

Tabel VI geeft een overzicht van de primaire traumata. Van de 
3 1  patienten met een "val op de arm" was het zelfs lang niet altijd 
duidelijk of dit nu een val met de arm naar achteren, naar opzij of 
naar voren was geweest. Bij 1 9  patienten was het zeker, dat er geen 
sprake was van het door BANKAR T beschreven trauma. Ook RowE 
( 1 956) trof dit "typische trauma" niet in een hoog percentage bij 
zijn patienten aan. 

Een van de felste tegenstanders van de theorie van BANKART is 
WATSON-JONES ( 1 956) .  Op grond van zijn gunstige resultaten met 
strikte immobilisatie na de eerste luxatie, waarbij hij geen reluxaties 
zag, beschouwt hij de habituele schouderluxatie als een slecht nabe
handelde primaire luxatie. 

3. Afwijkingen aan het schoudergewricht 

Voor afwijkingen aan het schoudergewricht, die hoofdzakelijk 
bestaan uit laesies van de weke delen, tuberculum majus fracturen 
en humeruskopdefecten mag verwezen worden naar het Hoofdstuk 
Pathologische Anatomie. 

4. Epilepsie 

Reeds zeer lang is bekend, dat er onder de lijders aan habituele 
schouderluxatie een opvallend groot percentage epileptici voorkomt. 
De mededelingen in de literatuur zijn legio. Oppervlakkig beschouwd 
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is dit niet te verwonderen, aangezien Juist epileptici door hun in
sulten vaak aan traumata blootstaan. Eigenaardig is echter, dat bij 
nadere beschouwing blijkt, dat zij hun luxaties lang niet altijd krij
gen na een val op de grond, maar heel vaak alleen door een insult, 
bijv. wanneer zij in bed liggen. 

Tabel Vil 
De frequentie van het voorkomen van epilepsie bij lijders aan habituele 

schouderluxatie. 

Auteur 
Seidel 1918 
Alibert 1920 
Oetiker 1930 
Hermodsson 1934 
Anschiitz 1936 
Gallie 1 948 
Leguit 1 942 
Von Hellens 1947 
Moseley 1 961 
Groningen 1963 
Totaal 

aantal hab. 
schouderluxaties 

7 1  
112 
376 

23 
324 
135 
30 

235 
164 

72 

1542 

aantal 
epileptici 

18 
25 
65 

3 
53 

8 
3 

16 
12 
8 

211 

% 
25 
22 
17 
13 
16 
6 

10 
6,8 
7 

1 1  
13,7 

In tabel VII vindt men een overzicht van enkele in de literatuur 
genoemde percentages betreffende het voorkomen van epileptici on
der de lijders aan habituele schouderluxatie. Als gemiddelde bere
kenden wij een percentage van 13,7. Voorts zijn de habituele schou
derluxaties bij epileptici nogal eens dubbelzijdig. RowE en SAKEL
LARIDES (1961) vinden op 14 epileptici 4 bilaterale gevallen. Eén 
van onze 2 patienten met een dubbelzijdige habituele schouder
luxatie was een epileptica. Hoewel het frequente voorkomen bij 
epileptici niet is opgehelderd, is het één van de argumenten die voe
ding geven aan de gedachte van een disharmonie in de functie van 
de schoudermusculatuur (SELIG, 1915 ; CoDMAN, 1934; HENDERSON, 
1935; MAGNUSON en STACK, 1943; DEPALMA, 1950;  MosELEY, 1963). 

5 .  Familiaire tendens en ditbbelzijdigheid 

Er zou volgens enkele schrijvers een familiaire factor bij de habi
tuele schouderluxatie zijn aan te wijzen, hoewel de mededelingen re
latief schaars zijn (MAGNUSON en STACK, 1940; GALLIE en LE ME
SURIER, 1948 ; BRAY, 1960). 

Van onze 72 patienten die voor een habituele schouderluxatie 
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werden gezien, bleken er bij nauwkeurig navragen slechts vijf te zijn 
die familieleden hadden met dezelfde aandoening. Twee van hen 
hadden een broer of een zuster met een habituele schouderluxatie, 
terwijl van de drie anderen respectievelijk een tante, een nichtje en 
een oom met twee neven lijdende waren aan dezelfde afwijking. Be
kend is de mededeling van MAGNUSON en STACK (1940), die een 
belaste familie onder behandeling kregen waarin een tweeling (jon
gens) een bilaterale habituele schouderluxatie had. De vader en 
nog een oudere broer hadden rechts een habituele schouderluxatie, 
evenals een oom van vaders kant. Een zuster heeft tot haar elfde 
Jaar een habituele patellaluxatie gehad. 

Tabel VIII 
De frequentie van het voorkomen van dubbelzijdige schouderluxaties. 

(h.s.1. = habituele schouderluxaties; s.l. = schouderluxaties). 
aantal 

Auteur pa tien ten dubbelzijdig % 

Hermodsson 1934 23 h.s.1. 2 8,7 
Leguit 1942 263 h.s.l. 10 3,8 
Rowe 1956 500 s.l. 12 2,4 
Du Toit 1956 150 h.s.!. 7 5 
Brav 1960 78 h.s.1. 15 19,2 
Van der Houwen 1960 222 s.1. 3 1,3 
Moseley 1961 164 h.s.l. 19 I 1,6 
Groningen 1 963 72 h.s.!. 2 2,7 

Wat de frequentie betreft van het dubbelzijdig voorkomen van 
deze aandoening geeft tabel VIII een indruk. Hieruit ziet men dat 
er onder onze patienten twee waren die dit ziektebeeld dubbelzijdig 
vertoonden. De spreiding in de berekende percentages, volgens deze 
gegevens, ligt dus bij de habituele schouderluxatie tussen 19,2 en 
2,7. Ook het dubbelzijdig voorkomen is een vaak genoemd argument 
voor de opvatting van de disharmonie in het spierstelsel van de 
schoudergordel als één van de oorzaken die aan de habituele schou
derluxatie ten grondslag ligt (DICKSON en O'DELL, 1952). 

6. Het patiententype en htm beroep 

Merkwaardig is het verschil van mening dat er bestaat over het 
type patient, dat voorbestemd is om een habituele schouderluxatie 
te krijgen. Maken sommige schrijvers gewag van het frequent aan
getroffen musculeuze type onder hun patienten (LEGUIT, 1942; DICK-
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SON en O'DELL, 1 952), anderen weer vinden vaker de asthene li
chaamsbouw (BRAV, 1 960 ;  MosELEY, 1 961 ) .  

In onze serie van 72 patienten werden hoofdzakelijk musculeuze 
patienten aangetroffen. MosELEY ( 1961 )  vindt behalve asthenische 
ook musculeuze typen. Wel viel het hem op dat bij de asthenische 
typen, dus met een minder ontwikkeld spierstelsel, het trauma dat 
een luxatie veroorzaakt over het algemeen geringer is. Tevens merkte 
hij op dat in dezelfde groep patienten de reposities gemakkelijker 
verliepen, terwijl ook het aantal reluxaties hier groter was. Na de 
primaire luxatie is één van de hoofdklachten het gevoel van on
zekerheid in de schouder, waarbij de patienten vooral bevreesd zijn 
de arm in abductie en exorotatie te brengen. Bij deze bewegingen 
voelen zij de dreiging van een reluxatie. Een proefje met een unster 
(tensiometer) bewees hem, dat in deze gevallen de spierkracht in 
abductie en in anteflexie tot 90° beduidend was afgenomen. 

Het is begrijpelijk dat men, denkende aan een bepaald trauma 
of eventuele spierzwakte, ook gezocht heeft naar een mogelijke 
samenhang met het beroep. 

HYBBINETTE (1 935)  deelt mede dat meer dan 50 °/o van zijn pa
tienten in de zware beroepen werd aangetroffen. MoSELEY ( 1961 )  
meent dat zowel de primaire niet recidiverende luxatie als de habi
tuele luxatie meer in de klasse van de handenarbeiders en de athleten 
voorkomt, hetgeen begrijpelijk is, aangezien juist deze mensen meer 
aan traumata zijn blootgesteld. In onze patientenserie blijkt uit 
tabel IX dat 25 0/o een zwaar beroep uitoefent, terwijl 62 0/o 
in de middelzware beroepen en 1 3  0/o in de lichte beroepen wordt 
aangetroffen. Een duidelijke aanwijzing van een praedispositie voor 
een habituele schouderluxatie ten aanzien van een bepaald beroep 
werd niet gevonden. 

7. Links- of rechtshandigheid 

Het is begrijpelijk dat men met het oog op een mogelijk verband 
tussen een habituele schouderluxatie en een zwak ontwikkeld spier
stelsel, heeft nagegaan of de luxaties zich meer of minder vaak ·aan 
de dominerende zijde voordeden. Mededelingen over deze rechts
of linkshandigheid van patienten met habituele schouderluxatie zijn 
schaars. Recente mededelingen hierover werden door RowE (1 956), 
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Tabel IX 
De Groningse patienten ingedeeld naar het beroep. 

middelmatig 
Beroep licht werk zwaar werk zwaar werk 

accountant 1 
banketbakker 
bankwerker 
caféhouder 1 
dienstbode 2 
dominee 
expediteur 
fabrieksarbeider 
grondwerker 
handelsagent J 
huisvrouw 8 
kind 
kleermaker J 
koopman 1 
lakspuiter l 
landarbeider J O  
lasser J 
leerling-ambachtsschool J 
letterzetter 1 
linnenmeisje 1 
loodgieter 1 
matroos 
metaalbewerker 1 
metselaar 1 
monteur 1 

naaister 3 
onderwijzer 2 
politieagent 
rijwielhersteller 
schilder 
schipper 
schooljongen 
schrijver 
smid 
student 
timmerman 2 
vertegenwoordiger 1 
winkelbediende 2 
onbekend beroep 12 

Totaal 72 = 100 % 8 = 13 % 37 = 62 8/o 15 = 25 8/o 

BRAY (1960) en MosELEY (1961 ) gedaan. De eerstgenoemde auteur, 
die bij 1 17 patienten met een primaire schouderluxatie geïnformeerd 
was over de dominerende zijde, vond 105 rechtshandigen en 12 links
handigen. Op deze 105 rechtshandigen kwamen 48 rechter en 57 
linker luxaties voor. Van de 48 rechtszijdige luxaties werd 62 °/o 
habitueel, terwijl van de 57 links geluxeerde schouders er 61 °/o 
habitueel werd. Van de 12 linkshandige patienten vertoonden 4 een 

15 



l inkszijdige luxatie, waarvan er 1 habitueel werd, terwijl 8 rechts 
de arm luxeerden. Deze werden alle habitueel. Van 7 bilaterale 
gevallen waren 5 rechts-, 1 linkshandig en 1 beiderzijds "handig". 
RowE komt dan ook tot de conclusie, dat er geen duidelijk verband 
is tussen de niet dominerende zijde en het optreden van habituele 
schouderluxaties. Ook MosELEY ( 196 1 )  sluit zich op grond van zijn 
klinische gegevens hierbij aan. BRAV (J 960) daarentegen vindt wel 
een, zij het geringe, voorkeur van de habituele schouderluxatie voor 
de niet dominerende kant. Zo zag hij dat van 82 patienten met een 
habituele schouderluxatie er 71 rechtshandig en 1 1  linkshandig wa
ren, hetgeen volgens de maatstaf van \X'ILE (1934) wat beneden het 
normale percentage van 20 tot 25 °/o linkshandigen ligt. Van de 
71 rechtshandigen kregen 36 links en 24 rechts een habituele schou
derluxatie, terwijl 1 1  dit dubbelzijdig kregen. Bij de 1 1  linkshandige 
patienten zag hij het bij 8 rechtszijdig en bij 1 linkszijdig optreden. 
De laatste twee kregen dit bilateraal. 

Bij onze 72 patienten bleek er rechts 41 maal, links 29 maal en 
in 2 gevallen dubbelzijdig een habituele schouderluxatie tot ont
wikkeling te zijn gekomen. 

Over de dominante kant waren wij slechts in een minderheid 
van de gevallen geïnformeerd, zodat statistische bewerking niet 
mogelijk is. ANSCHÜTZ (1936) vond de habituele luxaties bij 70 °/o 
van zijn patienten aan de rechter kant, en LEGUIT (1 942) bij 55 °/o 
rechtszijdig, bij 41 °/o linkszijdig en bij 4 °/o dubbelzijdig. Er bestaat 
dus vermoedelijk wel een lichte voorkeur voor de rechterkant. 
KoRTEWEG (1932) vond dat ook bij de primaire luxaties de rech
terzijde iets overweegt. 

8 .  De typische leef tijd en het geslacht 

Ter verkrijging van een indruk over de leeftijdsverdeling van 
onze patienten dient blokdiagram 1 .  Wij gingen hierbij uit van de 
leeftijd ten tijde van de eerste luxatie. Opvallend is hierbij de sterke 
daling van de frequentie van voorkomen na het 24e jaar, overeen
komstig de bevindingen van HERMODSSON (1 934). Dit is geheel in 
tegenstelling met de leeftijdsverdeling bij primaire niet recidiverende 
luxaties. Deze tegenstelling blijkt indien men de gemiddelde leef tijd 
van patienten met habituele schouderluxaties en primaire niet te-
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aantal 
20  

1 5  

10  

5 

0 - 4  10-14  20-24 30-34 
5 - 9  1 5 -19  25 -29 35-39 

Blokdiagram 1. 

� vrouwen 

Q mannen 

Leeftijdsverdeling van de Groninger patienten ten tijde van de primaire luxatie. 

Tabel X 
Gemiddelde leeftijd van patienten met een habituele schouderluxatie ten tijde 

van de eerste luxatie. 

Auteur 
Hermodsson 
Rowe 
Moseley 
Legui t  
Brav 
Von Hellens 
Groningen 

Gem. leeftijd 
29 
23 
20,7 
27 
23,6 
24 
24 

Standaardafw. v. h. gem. 
{S;;-

)* 
3,4 

0,8 

0,5 
1,3 

cidiverende luxaties vergelijkt. In tabel X is de door enkele auteurs 
opgegeven gemiddelde leeftijd van patienten met een habituele 
schouderluxatie, ten tijde van hun eerste luxatie, weergegeven. Op
vallend is hier dat deze cijfers zo dicht bij elkaar liggen en wel 
rond de 24 jaar. Wanneer men hier tegenoverstelt de gemiddelde 
leeftijd van primaire niet recidiverende luxaties, dan blijkt dat deze 
veel hoger ligt. Zo vond HERMODSSON (1934) een gemiddelde leeftijd 
van 53 jaar, LEGUIT (1942) van 46 jaar en RowE (1956) van 48 jaar. 

Wat is nu de oorzaak van het zo ver uit elkaar liggen van deze 
gemiddelde leeftijden? HERMODSSON (1934) bestudeerde dit pro
bleem en gaf in één grafiek een voorstelling van het verschil in 
leeftijd bij de primaire, niet recidiverende luxatie en de habituele 
luxatie (Grafiek 1 ). Het was hem niet mogelijk uit de patienten
reeks van de primaire, niet recidiverende luxaties die patienten te 

,:, De standaardafwijking van het gemiddelde werd berekend met de formule: 
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Het relatieve aantal luxaties, uitgedrukt in procenten van het totale aantal, die 
vóór een bepaalde leeftijd hebben plaatsgevonden. 

elimineren welke later mogelijk een recidief hebben gekregen. Hier
door is dus de vergelijking iets minder zuiver. Aan deze grafiek, 
voorstellende het relatieve aantal luxaties, uitgedrukt in procenten 
van het totale aantal, die v66r een bepaalde leeftijd hadden plaats
gevonden, werd een curve, samengesteld uit de Groningse gegevens, 
toegevoegd. Opvallend is hoe dicht de Groningse curve, betrekking 
hebbende op het aantal habituele luxaties, HERMODSSON's curve na
bij komt. Zowel HERMODSSON (1934) als LEGUIT (1942) berekenden 
uit hun gegevens het verschil in gemiddelde leeftijd tussen patienten 
met een primaire, niet recidiverende luxatie en patienten met een 
habituele luxatie. Bij deze laatste groep namen zij de leeftijd waarop 
de eerste luxatie plaatsvond. HERMODSSON (1934) berekende aldus 
een verschil van 24 (S;- = 3,6) jaar en LEGUIT (1942) van 19 
(s-; = 1,6) jaar. Dit wijst op een beduidend leeftijdsverschil in beide 
groepen patienten. Hoewel het dus vaststaat dat er een aanzienlijk 
leeftijdsverschil bestaat, tast men over de oorzaak in het duister. 
De conclusie die men mag trekken is, dat er kennelijk op oudere 
leeftijd luxaties ontstaan die niet recidiveren, in tegenstelling tot de 
sterke neiging tot recidief bij jeugdige personen. RowE (1956) vond 
dan ook in zijn studie van 500 luxaties, dat er evenveel onder als 
boven de 45 jaar voorkwamen, terwijl volgens zijn bevindingen en 
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die van McLAUGHLIN en CA VALLARO (1950) juist bij de jeugdige 
groepen een extreem hoog recidief percentage bestond (Tabel IV). De 
oorzaken van het lagere percentage recidieven op oudere leeftijd zijn 
drieërlei :  Ten eerste hebben deze mensen een k�rtere levensverwach
ting, zodat een aantal sterft voordat er een habituele luxatie tot ont
wikkeling is gekomen. In de tweede plaats zullen jongeren, ook al 
uit hoof de van hun beroep, eerder overgaan tot mobiliseren van de 
arm. Ten derde hebben oudere mensen van nature een sterkere nei
ging tot gewrichtsverstijving en daardoor een verminderde kans op 
reluxatie. DEP ALMA (1950) die de af wijkingen aan het schouder
gewricht op verschillende leeftijden onderzocht, vond bij toene
mende leef tijd degeneratieve veranderingen optreden in de zin van 
fibrosis, rafeling en villivorming in kapsel, synovia en ligamenten, 
waarbij de recessus subscapularis kan oblitereren. Hij zag dit geheel 
in correlatie met de toenemende exorotatiebeperking bij het stijgen 
van de leeftijd (zie Hoofdstuk Pathologische Anatomie, blz. 30). 
Zo bleek, dat de normale maximale exorotatie tot het 20ste jaar 
ongeveer 105° bedraagt, terwijl deze op het 65ste jaar nog maar tot 
70° mogelijk is. Andere auteurs, onder wie HERMODSSON (1934 ) ,  
meenden de verklaring te  moeten zoeken in een zekere praedispositie 
bij bepaalde personen voor het verwerven van een habituele luxatie. 
Deze gedachte, die teruggaat tot HrPPOCRATES, vindt geen steun in 
objectieve bevindingen. 

De geslachtsverdeling van een serie patienten met een habituele 
schouderluxatie laat altijd een voorkeur voor het mannelijk geslacht 
zien. Tabel XI geeft hiervan een overzicht. Wij vinden in onze serie 
een verhouding van ongeveer 2 op 1 ,  terwijl die over het algemeen 
in de literatuur als 4 of 5 op 1 wordt gevonden (McLAUGHLIN c.s . ,  

Tabel 
De geslachtsverdeling van l ijders 

Auteur Totaal 

Seidel 1 9 1 8  80 
Hermodsson 1 934 23 
Leguit 1 942 469 
Von Hellens 1 947 235 
Gallie 1 948 200 
Brav 1 9 5 1 20 
Moseley 1 96 1  1 8 3  
Groningen 1 963 72 

Totaal 1 282 

XI 

aan habituele 
Mannen 
aantal 

65 
1 3  

387 
203 
1 9 1  
1 9  

142 
45 

1 065 

schouderluxatie. 
Vrouwen 

% aantal 
1 5  
1 0  
82 
32 
9 
1 

4 1  
27 

83 2 1 7  

% 

1 7  
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1950; MosELEY, 1961). Dit is in overeenstemming met de primaire 
niet recidiverende luxatie, waarbij eveneens een duidelijke voorkeur 
voor het mannelijk geslacht blijkt te bestaan. Zo vond RowE (1956) 
een verhouding van 2 tot 1 bij 488 patienten, terwijl bij de man 
het recidiefpercentage tweemaal zo hoog ligt als bij de vrouw. Veel 
verder dan het aanvoeren dat de man veel meer aan ongevallen 
blootstaat, is men met de verklaring niet gekomen. 

9. Disharmonie van de schoudermusculatuur 

JoESSEL (1880) was een van de eersten die de aandacht vestigde 
op het belang van een goed functionerend spierstelsel ter voorko
ming van een luxatie. Hij legde de nadruk op de pees van de mus
culus supraspinatus, welke hij bij obductie van patienten, die over
leden waren aan andere ziekten, maar tijdens het leven een habi
tuele schouderluxatie hadden, afgescheurd aantrof. Anderen, onder 
wie PERTHES (1906), deelden deze mening. 

CooMAN (1934) vond deze scheuren bij zijn patienten met een 
habituele schouderluxatie echter niet bij operatie. Voorts wijst hij op 
het feit, dat bij "cuff"rupturen nooit een habituele schouderluxatie 
tot ontwikkeling komt. Aangezien bij de meeste operatiemethoden, 
waaronder dus de extra-articulaire methodieken, de pees van de m. 
supraspinatus niet à vue komt, zijn de mededelingen over laesies 
schaars. 

Wel is er veel geschreven over het te wijde kapsel bij een groot 
aantal patienten, hoewel dit niet altijd gevonden wordt (HILDE
BRAND, 1902; PERTHES, 1906; SEIDEL, 1918). JoESSEL (1880), die ook 
wijde kapsels vond, meende dat als stabilisator de mm. supra- en 
infraspinatus toch een zeer belangrijke functie hadden. Dit is trou
wens in het klassieke standaardwerk van DucHENNE (1867) ,,Phy
siologie des mouvements", dat als basis van de spierphysiologie ge
zien mag worden, onomstotelijk vastgelegd. Hij deed proeven, 
waarbij hij de m. supraspinatus en de m. deltoideus faradisch prik
kelde. Hierbij bleek, dat indien hij de m. supraspinatus alleen prik
kelde, deze spier een abducerende functie had. Hierbij zou tevens 
de humeruskop voor een subluxatie naar onderen behoed worden, 
indien de m. deltoideus eveneens geprikkeld werd. Dit laatste moet 
echter als een onjuiste waarneming worden beschouwd, aangezien 

20 



bij contractie van de m. deltoideus met doorscheuring van de supra
en infraspinatuspees, volgens anderen de humeruskop juist naar bo
ven tegen het acromion wordt aangedrukt (DEPALMA, 1950; WAT
SON-JONES, 1956; VAN LINGE, 1963 ). De stabiliserende functie van 
het peesblad, of het nu een subluxatie naar onderen of naar boven 
belet, staat echter vast. De m. supraspinatus wordt door DucHENNE 
(1867) ,,Ie ligament actif" van de schouder genoemd. Het is dus 
begrijpelijk, dat men als mogelijkheid voor het ontstaan van de 
habituele schouderluxatie gedacht heeft aan een insufficiente wer
king van deze spier, misschien tezamen met de m. infraspinatus en 
de m. subscapularis. Er is dan ook een stroom van publicaties ver
schenen die steun geven aan deze opvatting (KRÖNLEIN, 1882; SELIG, 
1915; SEvrn, 1921; HENDERSON, 1930; CooMAN, 1934; MAGNusoN 
en STACK, 1943; DEPALMA, 1950; DrcKSON en O'DELL, 1952; 
PALUMBO, 1960; MosELEY, 1963). 

De mening dat de belangrijkste functie van de m. supraspinatus 
is om een fixatie van de humeruskop in de kom te geven bij een 
abductie van de humerus, gaat terug tot WINSLOW (1736). Hieruit 
ontstaat de voorstelling, die men in de handboeken vindt, dat dit 
mechanisme van de schouderfunctie te vergelijken is met een schil
dersknecht die de voet onder tegen een ladder plaatst, ter voor
koming van wegglijden als de ladder door trekken aan het touw 
overeind wordt gezet (WATSON-JONES, 1 956). Wanneer nu de m. 
supraspinatus wegens een peesruptuur zijn functie niet meer kan 
vervullen, zou door de kracht van de m. deltoideus de kop uit de 
kom naar boven toe worden gedreven, zodat abductie dan niet ver
der dan 60° mogelijk is. Uit publikaties van BoswORTH (1944), 
KLEINBERG (1944) en DEP ALMA (1950) komt naar voren dat er 
volledige "cuff"rupturen kunnen bestaan waarbij abductie en de 
overige schouderfuncties volledig normaal zijn. Van LINGE en MuL
DER (1963) bewezen, door de m. supraspinatus te verlammen met 
behulp van geleidingsanaesthesie, dat, hoewel de abductiekracht 
verminderd was, er toch nog een goede functie in de schouder be
stond. Hiermede komt dus bovengenoemde voorstelling van de 
functie van de m. supraspinatus op losse schroeven te staan. 

BASMAJIAN c.s. (1959) testten met behulp van electromyografie de 
werking van de m. supraspinatus. Het bleek hun dat bij belast laten 
afhangen van de arm er een actieve functie van de m. supraspinatus 
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was, hetgeen dus in overeenstemming 1s met de beschrijving van 
het "ligament actif" van DucHENNE (1867). Of deze functie bij 
lijders aan habituele schouderluxatie verminderd is, is niet bekend. 

Of de mens misschien door de ontwikkeling een zwakkere schou
dergordel gekregen heeft, werd in een phylogenetisch onderzoek 
door lNMAN c.s. (1944) bestudeerd. Hierbij vonden zij een relatieve 
toename van de afmetingen van de m. deltoideus en een afname 
van de m. supraspinatus, in vergelijking met lager ontwikkelde die
ren, zoals de buidelrat en de aap. Aan de menselijke schouder wor
den niet die eisen gesteld als aan die van viervoeters zoals apen, 
die, lopend op de voorpoten en slingerend in bomen, uiteraard een 
krachtiger, humeruskop fixerend spierstelsel moeten hebben. In het 
licht van deze beschouwing dringt de vraag zich op of de relatieve 
verzwakking van de m. supraspinatus van de menselijke schouder 
aan het optreden van de habituele schouderluxatie debet is. 

Een andere studie dienaangaande werd door DrcKSON en O'DELL 
(1952) verricht. Ook zij vergeleken de schoudergordel van de aap 
met die van de mens, en kwamen tot het inzicht, dat ten gevolge 
van de toenemende dwarse afmeting van de thorax de scapula bij 
de mens naar achteren draait. Hierdoor verplaatst de cavitas gle
noidalis zich van frontaal naar laterofrontaal. Wil nu de elleboog
functie in hetzelfde vlak blijven plaatsvinden, dan moet de humerus
kop naar binnen draaien ten opzichte van de scapula. Als gevolg 
hiervan zullen oorsprong en insertie van de m. subscapularis elkaar 
naderen. Als logische consequentie, menen zij, zal er een insufficien
tie van de m. subscapularis optreden, hetgeen een wegvallen van 
de steun aan de voorkant van het schoudergewricht betekent. Zij 
stellen dus de zwakte van de m. subscapularis centraal als oorzaak 
van de ontwikkeling van een habituele schouderluxatie. Steun vin
den zij hierbij in de mededelingen van SEVER (1921 ), MAGNUSON 
en STACK (1943), DEPALMA (1950) en PALUMBO (1960). 

Als therapie verplaatsen zij de insertie van de m. pectoralis minor 
van de processus coracoideus naar de humerus, zodat dit een ver
steviging geeft en bovendien de exorotatie beperkt. Van disharmonie 
van de schoudermusculatuur, in de Angelsaksische literatuur "mus
cular imbalance" genoemd (DEPALMA, 1950), is het bestaan nog 
niet bewezen, hoewel er gezien bovenstaande beschouwingen wel iets 
voor zou kunnen pleiten. 
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1 0. Zenuwlaesies en verlammingen 

Of zenuwlaesies en verlammingen invloed hebben op de ont
wikkeling van een habituele schouderluxatie is weinig bestudeerd. 
Onderscheiden moeten dan worden de praeëxistente zenuwlaesies en 
verlammingen die ontstaan na een primaire luxatie. SEVER ( 1 92 1 )  
e n  CoLONNA (1 950) vonden wel schouderluxaties bij geboortever
lamrningen waarbij de m. subscapularis verlamd was en de m. pec
toralis major gecontrah�erd. Dit valt dus buiten het door SEIDEL 
( 1 9 1 8) gegeven begrip van de habituele schouderluxatie. RowE en 
SAKELLARIDES ( 1961 )  daarentegen gingen de invloed na van de 
primair traumatisch ontstane zenuwlaesie op de ontwikkeling 
van een habituele luxatie. Het bleek RowE ( 1956) dat op 500 be
handelde schouderluxaties er 27 ( = 5,4 °/o) een laesie van de takken 
van de plexus brachialis opliepen. Hiervan werd bij 8 schouders de 
n. ulnaris getroffen, bij 5 de n. radialis, bij 3 de n. axillaris en bij 
1 de n. medianus. Bij 1 0  kwamen er combinaties hiervan voor. Van 
deze 27 zenuwlaesies waren er 4 permanent geworden met ver
lammingsverschijnselen. In 1 96 1  vermeldden zij 30 schouders met 
een zenuwlaesie na een traumatische luxatie, waarbij 27 0/o recidi
veerde, hetgeen volgens hen ongeveer overeenkwam met het per
centage van een groep patienten zonder zenuwlaesies en dezelfde 
gemiddelde leeftijd. Zij concluderen daaruit dat zenuwlaesies na een 
primaire luxatie geen verhoogde kans geven op een habituele luxatie. 

e. Het mechanisme van de habituele schouderluxatie 

Wat betreft het mechanisme van de recidiverende luxatie stellen 
wij ons achter de opvatting van PALMER en WrnéN ( 1948) .  

Wanneer een primaire luxatie heeft plaatsgevonden in het schou
dergewricht, ontstaan er afwijkingen, die niet altijd constant zijn 
in aantal en combinatie (Hoofdstuk Pathologische Anatomie) . Het 
meest frequent worden echter het "typische defect" (blz. 35), het 
losgescheurde labrum glenoidale, het loslaten van kapsel en periost 
en een glad geslepen voorste panrand aangetroffen. Wanneer nu 
bij abductie en exorotatie van de humerus, die meestal de luxatie 
inleiden, de kop roteert in de kom, schuift het typische defect over 
de glad geslepen voorste panrand, waarbij hij zichzelf verhaakt. De 
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humeruskop bevindt zich hierbij gedeeltelijk in de recessus sub
scapularis, ontstaan door het losgescheurde kapsel-periost (Fig. 1). 
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Hoofdstitk Il 

PATHOLOGISCHE ANATOMIE 

Afwijkingen aan het schoudergewricht bij l ijders aan habituele 
schouderluxatie komen in grote verscheidenheid voor. 

Uit de oudere literatuur blijkt, dat men aanvankelijk veel waarde 
hechtte aan spiercontracties als oorzakelijke factor voor het ont
staan van luxaties (FABRE, 1 779) .  Later gingen de gedachten meer 
uit  naar kapselscheuren en kapselverwijding (MALGAIGNE, 1 830 ;  
RosER, 1 842 ;  KRÖNLEIN, 1 8 82) .  Naderhand i s  men het pathologisch
anatomisch substraat van de habituele schouderluxatie gaan be
bestuderen. 

De mogelijkheid hiertoe bestaat slechts onder twee omstandig
heden. Ten eerste bij operaties waarbij een intra-articulaire ingreep 
wordt verricht en ten tweede bij obducties van patienten van wie 
bekend was dat zij lijders waren aan een habituele schouderluxatie. 
Het spreekt vanzelf dat dit laatste slechts sporadisch voorkomt. De 
eerste waarnemingen bij deze obducties werden door JoESSEL ( 1 880) 
gedaan ; de nadruk valt hierbij op de afgescheurde pees van de mm. 
supra- en infraspinatus en op de kapselverwijding. 

Een grote stap voorwaarts was het, toen de operatieve therapie 
haar intrede deed. De eerste operaties die verricht werden, waren 
kopresecties (CRAMER, 1 882 ;  KüsTER, 1 882) .  Hierbij was het mo
gelijk de anatomie te bestuderen, zodat van die tijd de beschrijving 
van de "typische defecten" van de humeruskop dateren. 

Vooruitlopende op nog vele andere pathologische bevindingen 
geeft tabel XII ,  gedeeltelijk ontleend aan BRAV ( 195 1  ), een over
zicht van vorm en plaats van voorkomen van de pathologische af
wijkingen, die in de literatuur worden vermeld. 

a. Het kapsel 

Hoewel bij de relatief schaarse onderzoekingen bij primaire trau-
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Tabel X l l  

Pathologische veranderingen bij habituele schouderluxatie. 

Het Kapsel :  

Het Labrum glenoidale: 

Skeletafwijkingen: 

De schouderspieren: 

congenitale of verworven verwijding 
scheuren aan de voorkant van de gewrichtsspleet 
verwijding met hollevorming aan de voorkant 
afscheuring van de glenohumerale ligamenten 

degeneratie na trauma 
gedeeltelijke of gehele loslating van de cavitas 
glenoidalis 

de cavitas glenoidalis 
corpora libera 
defecten van de humeruskop 
tuberculum majus fracturen 

scheur in de "cuff' van de rotatoren 
kleine scheur in de m. subscapularis 
slapheid van de m. subscapularis 
contractuur van de m. pectoralis major, 
m. teres major en m. latissimus dorsi 

matische luxaties geregeld kapselscheuren gevonden werden, is het 
de vraag of deze ook bij lijders aan habituele schouderluxatie 
bestaan (SEIDEL, 1 918 ; ÜETIKER, 1 930) . 

MALGAIGNE (1855) meende wel het bestaan van kapselscheuren 
te moeten aannemen. De habituele schouderluxatie zou zich alleen 
dan ontwikkelen als er door overmatig gebruik van de arm geen 
genezing van de scheur optreedt, zodat er een spleet in het kapsel 
blijft bestaan. Deze kapselscheuren zijn door anderen eigenlijk noch 
bij obductie, noch bij operatie bevestigd (SEIDEL, 1918 ; TowNLEY, 
1950) . Ook wij vonden bij onze patienten nimmer een kapselscheur. 

Een tegenstelling van de opvatting van het bestaan van kapsel
scheuren is die, waarbij er alleen kapselverwijding bestaat. Deze ge
dachte gaat terug tot HIPPOCRATES ( ± 400 v.C.), die meende dat de 
habituele schouderluxatie ontstaat op basis van slapheid van kapsel 
en banden. Voorts meende hij dat het normale reparatieve proces 
(ontsteking) bij deze patienten na de primaire luxatie uitbleef. Als 
therapie cauteriseerde hij transcutaan de okselholte, hopende door 
de optredende littekenvorming een reluxatie te kunnen voorkomen. 

Van JoESSEL (1880) stamt de eerste beschrijving van bevindingen 
bij habituele schouderontwrichtingen. Hoewel hij in dit klassieke 
werk melding maakt van scheurtjes, waren deze toch altijd te klein 
om een humeruskop door te laten. Meestal echter waren de randen 
van deze scheurtjes vergroeid met het er overheen liggende spier-
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of peesweefsel, of wel opgevuld met littekenweefsel. Dit leidde tot 
kapselverwijding en -verzwakking. Om dit te bewijzen onderzocht 
hij de inhoud van de gewrichten. Daartoe spoot hij kwikzilver intra
articulair bij zijn preparaten van de schouder verkregen bij obductie. 
Hij vond dat bij twee schouders van patienten met een habituele 
luxatie het mogelijk was 90 cc te injiceren, in tegenstelling tot de 
normale schouders, waar dit 28 cc bleek te zijn .  MosELEY (1 961), 
die soortgelijke proeven deed bij zijn schouderoperaties, vond dat de 
inhoud van pathologische schouders varieerde van 60 cc tot 1 20 cc, 
terwijl dit bij normale schouders rond de 37 cc bleek te zijn. 

Het is duidelijk dat dergelijke bepalingen wegens kleine tech
nische verschillen onderling moeilijk te vergelijken zijn. Het aantal 
beschrijvingen van wijde kapsels is talrijk (FRANCKE, 1898 ;  H1LDE
BRAND, 1902 ; PER THES, 1 906; SEJDEL, 1 9 1 8 ; e.a.) . 

De kapselverwijding zou volgens FRANCKE (1898) ontstaan op 
basis van een hydrops van het schoudergewricht. Deze hydrops zou 
dan worden geïnduceerd door corpora libera. Aangezien deze cor
pora libera slechts in een minderheid van de gevallen worden ge
vonden, moet deze verklaring onjuist zijn. 

Naast de veel beschreven kapselverwijdingen worden in de lite
ratuur wel afscheuringen van het kapsel van de voorste panrand en 
het tuberculum majus genoemd. De afscheuringen van de voorste 
panrand werden vooral door BARDENHEUER (1886) vermeld. EDEN 
(1 918) en HYBBINETTE (1932) beschreven eveneens een kapsel
loslating van de voorste panrand. Hun operatietechniek was er on
der meer op gericht om de hierdoc•.: ontstane ruimte aan de voor
zijde te doen verdwijnen. 

WETTE (1927) vond evenals NrcOLA (1949) bij verse primaire 
traumatische luxaties wel scheuren bij de humeruskop, hoewel die 
niet zijn waargenomen bij habituele schouderluxaties (SEIDEL, 1 91 8 ) .  

De kapselscheuren boven e n  achter het tuberculum majus zijn te 
verklaren uit de door JoESSEL (1880) beschreven afscheuringen van 
de supra- en infraspinatuspezen, die met het kapsel vergroeid zijn. 

Naast de kapsellosscheuring van de voorste panrand, die slechts 
door enkele auteurs wordt gezien, is een veel frequenter waarge
nomen afwijking de voor het eerst door BROCA en HARTMANN (1890) 
vermelde kapsel-periost loslating van de voorvlakte van het collum 
scapulae. Hierbij blijven kapsel en periost als één geheel met elkaar 
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verbonden, waarbij het labrum glenoidale al of niet mee wordt los
gescheurd van de voorste panrand. 

De aldus ontstane holte aan de voorzijde van het collum scapulae 
bergt de humeruskop in geluxeerde toestand. Men heeft gedacht dat 
deze holte, die als valse gewrichtsruimte beschouwd kan worden, 
de bursa subscapularis zou zijn. Op anatomische gronden is dit on
juist (LANDSMEER, 1959; MEYERS, 1961). DEPALMA (1950), die deze 
holte evenals de vroegere auteurs ÜETIKER (1930) en ScHNEK (1937) 
aantrof, geeft hieraan de naam recessus subscapularis, hetgeen juis
ter is. Tezamen met TowNLEY (1950) wijst DEPALMA (1950) erop, 
dat de recessus subscapularis, vanuit de gewrichtsholte gezien, bij
zonder veel kan gelijken op een kapselscheur. Zij vragen zich dan 
ook af of de vroeger gevonden kapselscheuren niet onjuist geïnter
preteerd zijn. 

MosELEY (1961) ziet in de uitstulping van het gewrichtskapsel 
de oorzaak van de subluxaties, die zonder voorafgaand trauma bij 
sommige patienten bij herhaling worden gevonden. 

McLAUGHLIN (1960) legt de nadruk op het belang van het reeds 
eerder door TowNLEY (1950) en later weer door MosELEY (1962) 
genoemde "anterior capsular mechanism". Zij verstaan hieronder: 
a. de membrana synovialis en de membrana fibrosa, tezamen met 

de glenohumerale ligamenten. Dit zijn drie niet-elastische ver
sterkingsbanden, die deel van het kapsel uitmaken (CooMAN, 
1934). Zij zijn slechts van binnen uit waarneembaar en zijn varia
bel in hun uitbreiding (DELORME, 1910; CALANDRIELLO, 1961 ). 

b. het labrum glenoidale, 
c. het periost van de scapula, 
d. de m. subscapularis, die min of meer met het voorste kapsel 

vergroeid is. 
Dit "mechanism" aan de voorkant van de schouder wordt door 

deze Amerikaanse schrijvers als een functionele eenheid, ter voor
koming van een luxatio anterior, beschouwd. McLAUGHLIN (1960) 
vooral kent grote waarde toe aan de glenohumerale ligamenten, 
waarvan de middelste en de onderste de belangrijkste zijn. Hij is 
van mening dat de avulsie van het kapsel-periost aan de voorzijde, 
met of zonder het labrum glenoidale, secundair is aan verscheuring 
van de glenohumerale ligamenten. Worden door een primaire luxatie 
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deze glenohumerale ligamenten gelaedeerd, dan is dit de basis voor 
het recidief. 

MosELEY (1961) sluit zich bij deze opvatting aan, hoewel hij het 
moeilijk vindt om bij operatie deze ligamenten duidelijk te her
kennen, zodat hij er slechts een theoretische betekenis aan toekent. 

De Italiaan CALANDRIELLO (1961) beschrijft de glenohumerale 
ligamenten echter wel als in het oog lopende structuren. Zoals ook 
DEPALMA (1950) vermeldt, blijkt het gehele middelste ligament 
soms zo verscheurd te zijn dat het nauwelijks meer terug te vinden 
is. Hierdoor ontstaat een extra ruime recessus subscapularis. In an
dere gevallen, waarbij de ligamenten goed te herkennen zijn, blijkt 
het kapsel tussen het bovenste en middelste of tussen het middelste 
en onderste ligament erg dun te zijn. Deze dunne kapselplaatsen 
laten zich gemakkelijk naar voren uitstulpen, zodat de humeruskop 
tijdens de luxatie in de uitstulping verdwijnt. 

Behalve het "anterior capsular mechanism" kennen de Ameri
kaanse onderzoekers ook het "posterior capsular mechanism", waar
onder zij het achterste kapsel met de synovia, het achterste labrum 
glenoidale, het periost en de supra- en infraspinatuspezen verstaan, 
welke zij ook als functionele eenheid zien. Ook dit vertoont na 
habituele luxaties afwijkingen in de zin van af scheuring van de 
pezen, hetgeen leidt tot een verlenging aan de achterkant (HALL c.s., 
1959). Ook in de oudere literatuur is dit beschreven (J OESSEL, 1880; 
PERTHES, 1906). 

TowNLEY (1950) wijst evenals EDEN (1920) en ANSCHÜTZ (1936) 
op het grote aantal mislukkingen na de capsulorraphieën. Hij ver
klaart dit uit de omstandigheid, dat lateraal van de loslating van 
kapsel-periost een versterking daarin wordt aangebracht, terwijl het 
eigenlijke defect van het kapsel met de voorste panrand en scapula
hals ongemoeid wordt gelaten. Alleen de operaties, die dit essentiële 
defect herstellen, geven volgens hen goede resultaten. 

In een onderzoek bij normale schouders vond DEPALMA (1950) 
dat bij het stijgen van de leeftijd boven 30 jaar door degeneratieve 
veranderingen een progressieve fibrosis en daarna optredende 
schrompeling plaatsvindt van gewrichtskapsel, glenohumerale liga
menten, rotatorenpezen en bicepspees. Deze fibrose kan in zo'n 
sterke mate optreden, dat de recessus subscapularis oblitereert. Een 
eventueel losgelaten labrum glenoidale, dat volgens hem ook bij nor-
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male schouders op gevorderde leeftijd wordt aangetroffen, wordt 
zodoende weer aan de voorste panrand gefixeerd. 

Tezamen met de op oudere leeftijd door deze schrompeling op
tredende exorotatiebeperking (Hoofdstuk I, blz. 19) die hij waarnam, 
verklaart het fibroseringsproces met schrompeling de neiging tot het 
spontane verdwijnen van de recidiverende luxaties. Op deze gron
den meent hij het lijden als een "self-limiting disease" te moeten 
beschouwen. 

b. Het labrum glenoidale 

Deze structuur geniet de belangstelling sinds 1890, in welk jaar 
BROCA en HARTMANN deze beschreven in samenhang met de kapsel
periostloslating van de scapulahals. Hierna zijn de afwijkingen die 
men aan het labrum glenoidale vond door vele latere auteurs be
schreven (PERTHES, 1906 ; SEIDEL, 1 91 8 ;  BANKART, 1923; HYBBI
NETTE, 1932 ; BosT c.s., 1942 ; PALMER c.s., 1948 ; DEPALMA, 1950; 
MERLE n'AuBIGNé, 1956 ;  BRAV, 1960; e.a.). 

Behalve beschrijvingen over loslating van het labrum vindt men 
dikwijls mededeling van volledige verscheuringen, rafeling en sterke 
atrofie (DEPALMA, 1950). Vaak treft men deze aan in samenhang 
met schijnbaar losse stukjes bot, die afgerukt zijn van de voorste 
rand van de cavitas glenoidalis (HILDEBRAND, 1902 ; PERTHES, 1906 ; 
BosT en lNMAN, 1942). 

Het labrum glenoidale kwam in het centrum van de belangstelling 
door de publicaties van BANKART (1923 en 1938) ,  die dit losge
scheurde labrum bij al zijn habituele schouderluxaties aantrof en 
het beschouwde als de "essentiële laesie". Hierop baseerde hij zijn 
operatietechniek, waarbij hij het labrum tezamen met het kapsel 
weer vasthechtte aan de voorste panrand. 

Hoewel naderhand de meeste onderzoekers BANKART's mening 
.over de "essentiële laesie" niet delen, blijkt toch zijn reconstructie 
wél essentieel te zijn (TowNLEY, 1950) . Hierbij wordt immers het 
kapsel-periost tevens aan de voorste panrand en aan het collum sca
pulae vastgezet ! (Fig. 2). 

Het blijkt uit de literatuur, dat loslatingen en laesies van het 
labrum glenoidale in een hoog percentage der habituele schouder
luxaties worden aangetroffen (Tabel XIII). 
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Fig. 2. 
Het vastzetten van het voorste kapselmechanisme. 

Tabel XIII 
De frequentie van het voorkomen van labrum glenoidale afwijkingen. 

Auteur Aantal schouders Aantal labrumafwijkingen % 

Ban kart 1 938 27 27 1 00 

Bost c.s. 1 942 J O  J O  1 00 

Adams 1 948 79 69 87 

DePalma 1 950 56  48  85 

Townley 1 950 27 25 93 

Merle d'Aubigné 1 956  52  29 56 
McLaughlin 1 960 50 25 50 
Moseley 1 962 25 2 1  84 

Er zijn dus ook gevallen waar het labrum niet los of verscheurd 
wordt gevonden. Hoe moeten wij ons dit voorstellen? 

Hiervoor kan de anatomische bouw een oplossing geven. MoSELEY 
en OvERGAARD (1962) verrichtten een fraai anatomisch onderzoek, 
waarbij zij normale zowel als pathologische schouders bekeken. Het 
bleek hun dat het labrum, in tegenstelling met de vroegere mening 
dat het geheel uit fibrocartilagineus bindweefsel zou bestaan, juist 
uit dicht fibrillair bindweefsel bestond. Het op dwarse doorsnede 
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driehoekige labrum heeft een fibreuze verbinding met het kapsel, 
terwijl er een overgangszone bestaat van fibrocartilagineus weefsel 
naar het hyaline kraakbeen van de cavitas glenoidalis. Het kapsel 
dat vloeiend in het periost van de scapulahals overgaat, raakt het 
fibrocartilagi.neuze deel van het labrum, terwijl er kapselvezels over
gaan in het labrum. Bovengenoemde auteurs zagen dat het labrun1 
functioneel deel uitmaakt van het kapsel. De vorm van het labrum 
blijkt te veranderen met de graad van exo- of endorotatie. Wanneer 
de humeruskop wordt geëxoroteerd, verdwijnt het ventrale deel van 
het labrum praktisch geheel, waarbij het opgenomen wordt in het 
kapsel; bij endorotatie verdwijnt het dorsale deel van het labrum. 

Het lijkt nu alleszins denkbaar, dat bij luxaties waarbij de 
humeruskop aan de voorzijde uit het gewricht wordt gedreven, het 
splijtvlak van de daarbij losscheurende weke delen zo kan lopen, 
dat het labrum wel of niet wordt meegenomen (Fig. 3 ) .  

Fig. 3. 
Splijtingsvlakken vóór en achter het labrum glenoidale. 

Resumerend kan men zeggen, dat afscheuringen van het labrum 
glenoidale van de voorste panrand, met of zonder een stukje bot 
en met meer of minder beschadiging, de meest voorkomende af
wijkingen Z tJn. 
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c. Skeletafwijkingen 

1 .  De cavitas glen.oidalis 

Hierbij dient men onderscheid te maken tussen de afwijkingen 
die door het trauma worden veroorzaakt en d ie welke aan secun
daire degeneratieve veranderingen te wijten zijn. Ook congenitale 
afwijkingen van de cavitas glenoidalis zijn vroeger beschreven 
(LÖBKER, 1 8 86 ;  THOMAS, 1 91 4) .  Latere schrijvers, onder wie HER
M0DSS0N (1 934) hebben het bestaan hiervan echter ontkend. 

De traumatische voorste panrandbeschadiging, die zeer frequen,i: 
bij de luxatio anterior wordt gezien, bestaat uit een afvlakking en 
afbrokkeling, waardoor deze panrand zijn scherpe hoek verliest. 

Bovendien vermindert dit de steun aan de voorzijde van het 
schoudergewricht. Men ziet dit altijd in combinatie met laesies van 
labrum en kapsel. De casuïstische mededelingen over deze afwij
kingen zijn legio. HILDEBRAND ( 1 902) gaf als een der eersten een 
fraaie beschrijving van twee operatiebevindingen bij lijders aan een 
habituele schouderluxatie. Hij trof in beide gevallen een beweeglijk 
stukje bot in het gewricht aan, dat bij nadere beschouwing aan het 
kapsel bleek vast te zitten. Tevens merkte hij op dat de voorste 
panrand onregelmatig was, wat hij weet aan een randfractuur. Zijn 
conclusie dat het stukje bot van de voorste panrand afkomstig moest 
zijn, lag voor de hand. Ook door talrijke andere auteurs is deze 
bevinding bevestigd (PoPKE, 1 8 82 ;  BROCA en HARTMANN, 1 890 ; 
PERTHES, 1 906;  P1Lz, 1 925 ; N1coLA, 1929;  HYBBINETTE, 1932 ;  
AoAMS, 194 8 ;  DEPALMA, 1 9 5 8 ;  MosELEY, 1 96 1 ) .  

Corpora libera, bestaande uit stukjes bot met kraakbeen, treft 
men in een aantal gevallen aan; het is zeer waarschijnlijk dat deze 
van de voorste panrand afkomstig zijn. HERMODSSON (1 934) en 
MosELEY ( 196 1 )  berichtten over secundaire afwijkingen; röntgeno
logisch vonden zij arthrosis deformans van het schoudergewicht. 
Men ziet dit slechts in die gevallen waar de aandoening al geruime 
tijd bestaat. HERMODSSON ( 1 934) vindt behalve de klassieke rönt
genologische beelden van arthrosis deformans ook verbeningen in 
het labrum glenoidale. 

2. Corpora libera 

Deze corpora libera of vnJe lichamen ZIJ11 losliggende stukjes 
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bot, gedeeltelijk bedekt met kraakbeen. Zij worden door praktisch 
alle onderzoekers, zij het in een minderheid van de gevallen, bij 
patienten met een habituele schouderluxatie gevonden. Beschrij
vingen hiervan treft men aan sinds de eerste patholoog-anatomische 
studies. (CRAMER, 1 8 82 ;  KüsTER, 1 8 82) .  Hoewel aanvankelijk ge
meend werd, dat deze corpora libera afkomstig waren uit defecten 
aan de achterzijde van de humeruskop, is men het er later over 
eens geworden dat dit niet het geval was, maar dat het hier losge
slagen stukjes van de voorste panrand betrof (HILDEBRAND, 1 902 ; 
PERTHES, 1 906;  SEIDEL, 1 9 1 8) .  

Wanneer n a  verloop van tijd duidelijke degeneratieve gewrichts
afwijkingen in de zin van arthrosis deformans worden aangetroffen, 
zijn de corpora libera ten dele hieraan toe te schrijven (MosELEY, 
1 96 1 ) .  

O m  een globale indruk te krijgen v a n  het voorkomen van deze 
corpora libera worden in tabel XIV de door enkele auteurs ge-

Tabel XIV 
De frequentie van het aantreffen van corpora libera. 

Auteur 
Leguit 

Myers 
Von Hellens 
Rowe 
Merle d'Aubigné 
Brav 
Sandow 
Groningen 

1942 
1955 
1946 
1947 
1956 
1956 
1960 
1963 
1963 

aantal patienten corpora libera 
30 
75 
31 

235 
82 
52 

1 17 
87 
33 

3 
5 

15 
8 
9 
2 
9 
4 
8 

% 
10 

6,6 
48,4 

3,4 
1 1  
3,8 
7,7 
4,6 

24,2 

noemde frequenties weergegeven. Hoewel het duidelijk is dat deze 
corpora libera slechts in een minderheid van de gevallen worden 
gevonden, is het Groningse percentage van 24 toch relatief hoog. 
Wij vonden bij 33 operaties, die intra-articulair werden verricht, 
bij 8 patienten deze vrije lichamen. Onder deze 8 patienten bevond 
er zich één van 48 jaar, die behalve 2 kleine corpora libera lichte 
arthrosis deformans van het gewricht vertoonde. Van de overige 
patienten waren de leeftijden respectievelijk 1 8 ,  1 9, 2 1 ,  23 ,  32 ,  33  
en 34 jaar. Bij geen van hen werd een arthrosis van het  gewricht 
waargenomen. 

Het voorkomen van corpora libera, die niet altijd op een röntgen-
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foto een schaduw geven, 1s voor ons een reden tijdens de operatie 
het kapsel te openen. 

3 .  Defecten van de humeruskop 

Uit de tijd van de kopresectie als therapie voor de habituele 
schouderluxatie stammen de beschrijvingen van eigenaardige defecten 
aan de achterzijde van de humeruskop (CRAMER, 1 8 82 ;  K.ü5TER, 
1 8 82 ;  PoPKE, 1 8 82 ;  LönKER, 1 886 ;  BROCA en HARTMANN, 1 890;  
fRANCKE, 1 898) .  

Zij staan in de Duitse literatuur bekend als  "typische Defekt". De 
auteurs beschreven deze defecten als wigvormige uitsparingen aan 
de achterzijde van de humeruskop, mediaal van het tuberculum majus 
zich voortzettend tot in de gewrichtsvlakte. De lengteas van deze 
defecten loopt ongeveer evenwijdig aan de as van de humerus, 
waarbij het collum anatomicum onderbroken wordt. Het defect kan 
sterk in afmeting variëren en kan zelfs zo groot zijn dat het een 
kwart tot een derde van de omvang van de kop inneemt (WENDEL, 
1 903 ) .  

Uit microscopische onderzoekingen (WENDEL, 1 903) bleek dat de 
wanden van het wigvormige defect, die een scherpe of stompe hoek 
met elkaar maken, uit spongieus bot bestaan, hoewel het oppervlak 
van dit bot wat sclerotisch is en hier en daar uit necrotische been
balkjes bestaat. Veelal is het nog bedekt met een laagje bindweefsel 
en soms met kraakbeen (LÖBKER, 1 8 86) .  

Aanvankelijk werden deze defecten door enkele oudere onder
zoekers gezien als een fractuur, waarbij een segment van de humerus
kop losspringt door het trauma van de luxatie (CRAMER, 1 8 82 ;  
FRANCKE, 1 898) .  Zo vond FRANCKE een losliggend stukje bot in het 
gewricht, hetgeen "ganz genau das Positiv des Kopfdefektes dar
stellt und auf der einen Seite glatte Knorpel, auf der anderen Seite 
knöcherne Bruchfläche zeigt". Anderen vonden lang niet altijd deze 
losse botfragmenten, zodat aan deze opvatting getwijfeld werd. 
LÖBKER (1 886) meent dat het kopdefect door drukusuur zou wor
den veroorzaakt. 

STAFFEL (1 895) beschouwde het kopdefect als een osteochondritis 
dissecans, waartegen WENDEL (1 903) zich verzette, aangezien er zich 
tussen het necrotische en het gezonde bot geen sequestrerende zone 
met ontstekingsreactie bevindt. In de literatuur tot 1 930 vindt 
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OETIKER (1 930) twee tegenover elkaar staande theorieën :  die van 
de traumatische en die van de congenitale genese. De mening, dat 
men hier met een congenitale afwijking te maken heeft, werd door 
GRéGomE ( 19 1 3) en DmréE (1 930) verdedigd. 

GRéGOIRE ( 1 9 1 3) vond aan een schouder, waarin geen luxaties 
hadden plaatsgevonden, een duidelijk humeruskopdefect. Op deze 
waarneming baseert hij zijn opvatting over de congenitale genese. 

Deze Franse schrijvers beschreven de afwijkingen aan de humerus
kop als een af platting van de kop met een verlenging van het col
lum anatomicum. Hierdoor leek de vorm op bijv. een strijdbijl, of 
wel had het aspect "en hachette, en maillet" of "en hallebarde". 

ALIBERT (1 920) die deze afwijkingen eveneens waarnam, zag ze 
vaak bilateraal, het meest uitgesproken aan de kant van de habi
tuele luxatie. Dit bewijst volgens hem dat het onmogelijk trauma
tisch verklaard kan worden. Verder introduceert hij hier bij de 
habituele schouderluxatie het begrip "humerus varus", naar analogie 
van de coxa vara. Hij vindt nl. een verkleining van de hoek 
tussen de as van de humeruskop en de humerusschacht. Deze ver
anderingen aan de humeruskop schrijft hij toe aan rachitis tarda. 

Steun voor deze opvatting vindt hij echter niet en het is vooral 
HERMODSSON ( 1 934) geweest die zich fel tegen de congenitale ge
nese verzette. Ook de invloed van rachitis tarda op het ontstaan 
verwierp hij. Bij 2000 normale schouders kon hij geen enkel geval 
van deze afwijking aan de humeruskop vinden, terwijl dit bij a l  
zijn patienten met een habituele schouderluxatie wel het geval was. 
Bovendien zou een afwijking, zo deze congenitaal is, toch in een 
aantal gevallen dubbelzijdig te verwachten zijn . Dit nu kon hij bij 
geen enkele patient aantonen. 

Het zijn hoofdzakelijk Franse onderzoekers geweest die de na
druk legden op de congenitale afwijkingen, terwijl dit door de Duit
se schrijvers altijd betwist is. Het door de Franse schrijvers genoemde 
aspect "en hachette" wordt door EYR.E-BROOK ( 1948)  eenvoudig 
door de aanwezigheid van het typische defect verklaard. Ook wij 
menen hiervan enige typische voorbeelden te hebben gezien .  

In  zijn voortreffelijke monografie over de röntgenologische aspec
ten bij schouderluxaties ging HERMODSSON ( 1 934) wat dieper in op 
de ontstaanswijze van de humeruskopdef ecten en bewees daarbij dat 
het typische defect een compressiefractuur was. Hij deelde een 
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ziektegeschiedenis mee van een patient bij wie direct na een trau
matische primaire luxatie een typisch defect röntgenologisch werd 
aangetoond. Enkele maanden te voren was deze patient voor een 
trauma aan dezelfde schouder, waarbij geen luxatie was opgetreden, 
eveneens röntgenologisch onderzocht. Er werd toen geen afwijking 
aan de kop gevonden. 

Ook HILL en SACHS (1 940) en RowE (1 956) hebben soortgelijke 
gevallen beschreven. 

De opvatting van een compressiefractuur is overigens niet nieuw. 
Ook CAIRD ( 1 8 87), SEIDEL ( 19 1 8) en later HILL en SACHS (1 940) 
en MosELEY ( 1963)  onderschrijven deze mening. 

Het bleek HERMODSSON ( 1 934) dat het humeruskopdefect ont
staat op een plaats waar het spongieuze botweefsel een geringe dicht
heid vertoont. Dat de plaats waartegen de humeruskop zijn com
pressiefractuur oploopt de voorste panrand is, bewees HERMODSSON 
met zijn röntgenfoto's die hij v66r de repositie maakte en waarop 
duidelijk de voorste panrand in het defect bleek te liggen. 

Over de frequentie waarmee deze humeruskopdefecten plegen 
voor te komen bij habituele schouderluxaties heerst geen eenstemmig
heid. Tabel XV geeft een indruk van de spreiding in de door de 

Tabel XV 
De frequentie van het aantreffen van "typische defecten" aan de humeruskop. 
Auteur aantal patienten "typische defecten" % 
Hermodsson 1934 23 23 100 
Hil i  and Sachs 1940 15 I l  74 
Leguit 1942 25 23 92 
Von Hellens 1947 235 59 25 
Palmer and Widén 1 948 60 60 100 
Brav 195 1 20 13 65 

1960 1 17 59 50 
Rowe 1956 63 36 57 
Du Toit e.a. 1956 150 50 33 
Merle d'Aubigné 1956 60 13 2 1  
Groningen 1963 49 45 92 

diverse auteurs opgegeven percentages. De grote spreiding hierin 
schrijft HERMODSSON (1 934) toe aan de vaak moeilijk te interpre
teren röntgenbeelden en aan het nalaten van het vervaardigen van 
speciale opnamen. 

Algemeen is men het er over eens dat deze typische defecten van 
de humeruskop niet specifiek zijn voor de habituele schouderluxatie, 
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maar eveneens zeer dikwijls na normale traumatische, niet recidi
verende luxaties worden waargenomen (HERMODSSON, 1934; H1LL 
en SAcHs, 1940; RowE, 1956). 

4. Tuberculum majus frçictitren 

Tuberculum majus fracturen zijn veel voorkomende complicaties 
van primaire schouderluxaties. KRÖNLEIN (1882) vond in bijna alle 
gevallen van humerusluxaties naar voren en onderen, die ter sectie 
werden bekeken, dat het tuberculum majus door avulsie van de 
humerusschacht is gescheiden. In tabel II (blz. 6) vindt men een 
overzicht van de frequentie waarin latere auteurs de tuberculum 
majus fracturen zagen; het gemiddelde ligt dus rond de 30 0/o. 
ScHNEK (1932) en BmnL (1935) vinden deze tuberculum majus frac
turen uitsluitend bij de axillaire luxaties, terwijl HERMODSSON (1934) 
het zeer aannemelijk maakt dat deze fracturen ontstaan door los
stoten tegen de panrand. Het is de zienswijze van JoESSEL (1874) 
en van KRÖNLEIN (1882), dat deze tuberculum 111ajus fracturen door 
avulsie ontstaan. Deze avulsie zou te wijten zijn aan de tractie van 
de pezen, die hun insertie op het tuberculum majus hebben. Deze 
ontstaanswijze wordt door HERMODSSON (1934) echter op theore
tische gronden onwaarschijnlijk gemaakt. 

Een opmerkelijk feit is nu, dat deze tuberculum majus fracturen 
zelden aanleiding geven tot het ontstaan van een habituele schouder
luxatie. Zo vond HERMODSSON (1934) bij nauwkeurig nazoeken, 
dat er slechts twee zekere tuberculum majus fracturen, die tot een 
habituele schouderluxatie aanleiding gaven, in de literatuur bekend 
waren. Alle overige mededelingen waren volgens hem onjuiste inter
pretaties van röntgenfoto's. Bij geen van zijn patienten met een 
habituele schouderluxatie vond hij een tuberculum majus fractuur. 

BIEBL (1935) en MAURER (1938) zagen ook bij schouderluxaties 
met een tuberculum majus fractuur geen enkele habitueel worden. 
LEGUIT (1942) kon in de literatuur van 1930 tot 1942 geen be
schrijving van een tuberculum majus fractuur bij deze aandoening 
vinden. 

Ook wij vinden noch röntgenologisch noch bij operaties een 
aanduiding van een oude tuberculum majus fractuur. In de 
literatuur zijn mededelingen van HrLL en SACHS (1940) te vinden, 
die bij 1 5  habituele schouderluxaties 2 tuberculum majus fracturen 
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röntgenologisch aantoonden. McLAUGHLIN en CAVALLARO ( 1 950) 
daarentegen zagen van 34 schouderluxaties waarbij een tuberculum 
majus fractuur te zien was, geen enkele habitueel worden. RowE 
( 1 956) ziet bij een naonderzoek van 44 primaire schouderluxaties, 
door een tuberculum majus fractuur gecompliceerd, er 3 recidiveren 
(7 °/o), hetgeen een laag percentage genoemd mag worden. 

Wat is de reden van dit lage recidiefpercentage bij schouder
luxaties met tuberculum majus fracturen? 

RowE ( 1 956) meende dit te moeten toeschrijven aan het grotere 
trauma hierbij, wat een versterkte weefselreactie met littekenvorming 
tot gevolg heeft. Overigens bleek hem dat de gemiddelde leeftijd 
van deze patienten hoog was, zodat ook dit op zichzelf een belang
rijke factor kon zijn (zie Hoofdstuk I, blz. 1 9) .  

Fig. 4. 
Opvatting van McLaughlin. 

l .  De normale situatie. 
2. De axillaire luxatie met een tuber

culum majus fractuur en intact voor
ste kapselmechanisme. 

3. De praeglenoidale luxatie met het 
loslaten van het kapselmechanisme 
van de voorste panrand. 
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Een andere verklaring geeft McLAUGHLIN (1963). Hij ziet even
als BIEBL (1935) bij jonge mensen veelal de luxatio praeglenoidalis 
of subcoracoidalis, terwijl juist bij het stijgen der jaren meer de axil
laire luxaties met tuberculum majus fracturen worden gezien. Bij 
de luxatio praeglenoidalis of subcoracoidalis ziet hij laesies van het 
voorste kapselrnechanisme, bestaande uit het kapsel met de gleno
humerale ligamenten, benevens het labrum glenoidale en het periost 
van de scapulahals (blz. 28). Dit is de basis voor de reluxaties (Fig. 4). 

Bij de luxaties op oudere leeftijd, waarbij de tuberculum majus 
fracturen optreden, zou de humeruskop, om de voorste panrand als 
draaipunt, uit de cavitas glenoidalis wegroteren. Hierbij blijft het 
voorste kapselrnechanisme intact. Na de repositie, waarbij praktisch 
altijd het tuberculum majus "anatomisch" op zijn plaats komt, 
treedt een volledig herstel in van de laesies aan de boven- en de 
achterkant. Aangezien het voorste kapselmechanisrne ongerept is, 
blijven de recidieven uit. 

Over luxatiefracturen van de hurneruskop met betrekking tot 
de ontwikkeling van een habituele luxaüe, worden in de literatuur 
weinig mededelingen gedaan. Bij de Groningse patienten met een 
habituele schouderluxatie was er geen, waar bij de primaire luxatie 
tevens een fractuur van de humeruskop of hurnerus zelf was op
getreden. 

d. De spieren van de scho1,tdergordel 

De publicaties over afwijkingen aan de musculatuur bij de habi
tuele luxaties rond het schoudergewricht zijn relatief schaars. Aan
gezien de meest gangbare operatietechnieken het niet eenvoudig 
maken om een indruk te krijgen van de toestand van het spier
apparaat, zijn de betrouwbaarste beschrijvingen afkomstig van het 
onderzoek bij obductie. 

Klassiek zijn de mededelingen van JoESSEL (1880), die bij secties 
typische afwijkingen vond aan de pezen van de mm. supra- en infra
spinatus. Het bleek hem dat deze van het tuberculum majus waren 
afgescheurd. Voorts waren de spieren zelf vettig gedegenereerd en 
met de achterste kapselwand vergroeid. Deze bevindingen beschouw
de hij, tezamen met de door hem waargenomen kapselverwijding, als 
de oorzaak van het recidiveren van schouderluxaties. PERTHES (1906) 
was het hiermee eens en beschouwde de reconstructie van deze los-
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gescheurde pezen als een van de essentiële verrichtingen van de opera
tieve therapie. Ook anderen vonden deze afscheuringen bij hun 
operaties (BARDENHEUER, 1 8 86 ;  ÜETIKER, 1930 ;  WusTMANN, 1 941 ; 
DEPALMA, 1 950). 

Bij onze operaties was het, gezien de toegepaste techniek, niet 
mogelijk hierover een oordeel te geven. 

De autoriteit op het gebied van de schouderpathologie, CoDMAN 
( 1934), vond echter deze afscheuringen niet. Bovendien merkte hij 
op, dat men na "cuff"rupturen nooit habituele schouderluxaties zag 
ontstaan ! 

Af wijkingen aan de m. subscapularis worden, gezien de bij de 
meeste operatietechnieken gebruikte voorste toegangsweg tot de 
schouder, veel vaker vermeld. Zij worden als gehele of gedeeltelijke 
afscheuringen van het tuberculum minus beschreven door JoESSEL 
( 1 8 80), N1coLA ( 1 949) en DEPALMA ( 1 950), of alleen als een rek
king en slapheid van deze spier met zijn pees door ÜETIKER (1 930), 
MAGNUSON en STACK (1 943), DEPALMA (1 950), D1c1<.SON en O'DELL 
( 1 952), LA CHAPELLE ( 1 95 8), McLAUGHLIN ( 1 960) en MosELEY 
( 1 96 1  ). Dat deze af wijkingen niet constant voorkomen, blijkt onder 
meer uit een publikatie van BRAV ( 1 9 5 1 ), die bij 20 operaties geen 
spierafwijkingen aantrof. 

MAGNUSON en STACK ( 1 943) menen, dat er bepaalde luxerende 
spieren zijn en denken daarbij aan de m. pectoralis major, de m. 
latissimus dorsi en de m. teres major, die natuurlijke antagonisten 
zouden zijn van de stabiliserende mm. supra- en infraspinatus. Wan
neer de eerstgenoemde spieren te sterk aanspannen, zouden de 
luxaties ontstaan. Een bewijs voor deze hypothese is echter nimmer 
geleverd. 
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Hoofdstuk lil 

HET RdNTGENONDERZOEK 

a. Inleiding 

Hoewel de resultaten van het röntgenonderzoek niet de keuze 
van de te volgen operatieve ingreep bepalen, is een bestudering van 
de hierbij gevonden af wijkingen belangrijk voor het inzicht in de 
pathologie van de habituele schouderluxatie. Vooral de afwijkingen 
aan het skelet zijn reeds zeer lang bekend. Over de vormverande
ringen van de humeruskop bestaat een uitgebreide literatuur. 

Zo waren het de Fransen, onder wie GRéGOIRE ( 191 3), die de 
afwijkingen welke de vorm van een bijl vertoonden, beschreven als 
"déformation en hachette". ALIBERT (1 920) sprak van ,,!'aspect en 
maillet" of "en hallebarde". Hij maakte een studie over de af
wijkingen aan de humeruskop en vond dat deze dikwijls dubbel
zijdig voorkwamen, hetgeen volgens hem een traumatische genese 
uitsloot. Tevens nam hij waar, dat de hoek tussen de as van de 
humerusschacht en die van de kop kleiner werd, zodat hij sprak 
van een humerus varus. De humeruskop was af geplat en de hals 
was verlengd. De oorzaak zou liggen in een rachitis tarda. Na 
ALIBERT wordt er steeds minder over deze theorie gesproken. 

ScHULTZE ( 1 9 14) sprak als zijn mening uit, dat de vormverande
ringen congenitaal waren. In de Angelsaksische literatuur werd wei
nig over de vormverandering van de kop geschreven. In Duitsland 
was het PERTHES ( 1906) die het röntgenbeeld van de humeruskop 
bij de habituele luxatie beschreef. De afwijkingen zouden te wijten 
zijn aan afscheuringsfracturen van het tuberculum majus. 

Het is de grote verdienste van HERMODSSON (1 934) geweest, dat 
hij aan alle twijfel een einde maakte door te bewijzen dat de af
wijkingen aan de humeruskop, die reeds als "typisch defect" in de 
literatuur waren beschreven, ten gevolge van een trauma ontstonden. 
Dit trauma was een luxatie en hij komt tot de conclusie dat de 
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defecten compressiefracturen zijn. Ook anderen na hem kwamen 
aan de hand van eigen gevallen, waarbij v66r de luxatie geen, maar 
daarna wel een afwijking werd gevonden, tot deze overtuiging (HrLL 
en SACHS, 1 940; ScAGLIETTI, 1 957). 

Hoe ziet het humeruskopdefect eruit? Dit werd tussen 1 880 en 
1903 uitvoerig in de literatuur beschreven, toen de kopresectie in 
zwang kwam ter behandeling van de habituele schouderluxatie 
(CRAMER, 1 8 82 ;  KüsTER, 1 8 82 ;  PoPKE, 1 882) .  Het is gelegen in het 
posterolaterale deel van het gewrichtsoppervlak van de humerus
kop. Het heeft de vorm van een wig, die op dwarsdoorsnede drie
hoekig is. De top van de driehoek wijst naar het centrum van de 
kop. De lengteas van het defect loopt in craniocaudale richting en 
de gemiddelde afmetingen bedragen 2,5 cm in de lengte, 1 ,5 cm 
in het breedste deel en 0,75 cm in de diepte (HrLL en SAcHs, 1 940). 
De spongiosa die de wand van het defect vormt, is compacter dan 
elders en is bedekt met een gladde, glanzende laag bind weef se!. Met 
de bovenarm in endorotatie vindt men op de voor-achterwaartse 
opname een verdichtingslijn, die in navolging van HILL en SACHS 
(1 940) de "line of condensation" wordt genoemd. Deze lijn loopt 
van de top van de humeruskop naar beneden, evenwijdig aan de 
as van de humerus en wat lateraal van de middellijn. Deze lijn 
ontstaat door spongieus bot, dat na de compressie compact is ge
worden en daardoor de röntgenstralen sterker absorbeert. 

Het humeruskopdefect kan verschillend van afmetingen zijn, 
wat afhankelijk is van het aantal luxaties, hoewel ook bij een ge
ring aantal luxaties er na hevige traumata reeds een groot defect 
kan ontstaan. 

Wat is nu het nut van het röntgenologisch vaststellen van het 
humeruskopdefect? Daarmee wordt het bewijs geleverd dat er één 
of meer luxaties hebben plaatsgehad. Dit kan van belang zijn in 
verzekeringskwesties bij schouderklachten. Ook voor de militaire 
keuring is dit van belang (FIORANI, 1 962). 

Het humeruskopdefect moet gedifferentieerd worden van frac
turen van het tuberculum majus. Dit zal echter, gezien de localisatie, 
doorgaans eenvoudig zijn. Voorts zijn er nog enkele zeldzamer voor
komende oorzaken die een defect van de humeruskop kunnen geven. 
Deze zijn arthrosis deformans, rachitis, osteomalacie, canes s1cca 
en de osteo-arthropathieën van CttARCOT. 
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Andere skeletafwijkingen die röntgenologisch kunnen worden aan
getoond in verband met de habituele luxatie zijn : eventuele corpora 
libera, afwijkingen van de voorste panrand, arthrosis deformans en 
de stand van een ingebracht bottransplantaat. De afwijkingen die 
in de weke delen rondom het schoudergewricht kunnen voorkomen, 
zijn verkalkingen in pezen en bursae. 

Om al deze afwijkingen röntgenologisch te kunnen vaststel len 
zijn er een aantal speciale opnamen in de literatuur beschreven, 
waarbij het er in hoofdzaak om gaat de afwijkingen aan de panrand 
en het humeruskopdefect te projecteren. 

b. De röntgenopnamen 

De volgende opnamen worden het meest gebruikt en ze werden 
ook in dit onderzoek betrokken. 

b. 1. De voor-achterwaartse opname 

Hierbij onderscheidt men de opname in endororatie en in exoro
tatie, waarvan de eerste de belangrijkste is. De patient ligt op de 
rug. De centrale straal is gericht op de humeruskop en staat lood
recht op de plaat. De bovenarm wordt in 60° endorotatie tegen het 
lichaam gehouden (Fig. Sa) .  Het humeruskopdefect is nu lateraal 
aan de kop als een indeuking waar te nemen. Het tuberculum minus 
staat aan de mediale zijde van de kop (Fig. 56).  Ook eventuele 
corpora libera en afwijkingen van de cavitas glenoidalis met de 
voorste panrand kunnen zichtbaar worden. 

Deze methode is de meest gebruikte, omdat hier, afgezien van 
de endorotatie, geen verschi l  bestaat met een als routineopname 
gemaakte voor-achterwaartse schouderfoto. 

b. 2. De axillaire opname 

Bij deze techniek wordt het humeruskopdefect op een andere wijze 
geprojecteerd . De patient ligt met de bovenarm in abductie en exo
rotatie op de röntgentafel. De centrale straal is gericht op de oksel, 
waarbij de röntgenbuis zo dicht mogelijk naast het lichaam wordt 
geplaatst. De hoek van de centrale straal met het sagittale vlak is 
ongeveer 1 0° . De plaat staat achter de schouder, loodrecht op de 
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Fig. Sa. 

De voor-achterwaartse opname (naar MOSELEY l 961). 

Fig. 5b. 

Hel humeruskopdefecl in de voor-achterwaartse opname. 
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röntgentafel (Fig. 6a). Het humeruskopdefect wordt nu aan de dor
sale zijde van de kop op de röntgenplaat geprojecteerd, terwijl het 
tuberculum minus aan de ventrale zijde staat (Fig. 66). Fraai kun
nen panrandafwijkingen aan de voorzijde, die nu tangentieel ge
troffen worden, op de opname zichtbaar worden. Voorts zijn even
tuele verkalkingen in de pezen aan voor- en achterzijde juist op deze 
opname te zien. Ook de stand van het ingebrachte bottransplantaat 
is goed te beoordelen. 

b. 3. De schuin achter-voorwaartse opname volgens Dm1éE ( 1 930) 

Op deze opname wordt het humeruskopdefect lateraal van de 
kop geprojecteerd. De patient ligt op de buik met de schouder plat 
op de röntgentafel en het hoofd gedraaid naar de gezonde kant. 
De hand, met de duim naar de rug gekeerd, rust op de crista iliaca. 
De elleboog wordt met behulp van een kussentje 6 tot 8 cm hoger 
gelegd. De röntgenbuis is geplaatst boven de elleboog, met de cen
trale straal gericht op de humeruskop, waarbij een hoek van 45 ° 
met het horizontale vlak wordt gemaakt (Fig. 7a). Het humerus
kopdefect is nu als een laterale inkeping zichtbaar en de cavitas 
glenoidalis is op deze projectie een uitgerekte ellips. Panrandbescha
digingen zijn zeer duidelijk te zien (Fig. 76). 

b. 4. De tangentiële opname volgens HERMODSSON ( 1 934) 

De bedoeling hiervan is de groeve aan de posteromediale zijde 
van het tuberculum majus te projecteren. De patient wordt in half
zittende houding geplaatst. De bovenarm wordt in endorotatie langs 
het lichaam gehouden, terwijl de onderarm 90° gebogen is in het 
ellebooggewricht en de hand op de rug ligt. De röntgenbuis wordt 
zodanig naast de elleboog gebracht, dat de centrale straal, gericht 
op de humeruskop, een hoek van 30° maakt met de as van de 
humerus. De plaat staat achter de schouder loodrecht op het fron
tale vlak van het lichaam en kan door de patient zelf worden vast
gehouden (Fig. 8a) .  Het kopdefect ligt nu lateraal en wordt door 
de röntgenstralen in de lengterichting getroffen .  Op de foto mani
f es teert zich dit als een wigvormige inkeping in de kop. Het ge
wricht zelf wordt nu niet afgebeeld (Fig. 86). 
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Fig. 6a. 
De axillaire opname (naar MOSELEY 1 96 1 ). 

Fig. 6b. 
Het humeruskopdefecl aan de dorsale zijde en de panrandbeschadiging aan de 

ventrale zijde in de axillaire opname. 
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Fig. 7a. 
De schuin achter-voorwaartse opname volgens DIDléE (naar MOSELEY 196 1 ). 

Fig. 7b. 
Het humeruskopdefect in de opname volgens DIDléE. 
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Fig. 8a. 
De tangentiële opname volgens HERMODSSON (naar MOSELEY 1961). 

Fig. 8b. 
Het hu111eruskopdefecl in de opname volgens HER MODSSON. 



Fig. 9a. 

De opname volgens STRYKER (naar MOSELEY 1 9 6 1 ). 

b. 5. De opname volgens STRYKER (1 959) 

De projectie van het humeruskopdefect wordt hier verkregen door 
bij de patient in rugligging de bovenarm te anteflexeren evenwijdig 
aan het sagittale vlak ( 1 20°) .  De onderarm wordt in de elleboog 
gebogen en de hand komt daarbij op de kruin te liggen. De röntgen
buis wordt 1 0° gedraaid ten opzichte van de verticaal en met de 
centrale straal op de processus coracoideus gericht. De plaat ligt 
onder de schouder (Fig. 9a). De groeve is nu lateraal van de hu
meruskop op de röntgenfoto zichtbaar. Het eventueel ingebrachte 
bottransplantaat is hierop ook te zien en wordt ongeveer in de 
lengterichting getroffen, zodat het als een witte vlek kenbaar is. 
Ook afwijkingen van de panrand zijn goed te beoordelen (Fig. 96). 

Deze opname verscheen in de literatuur door de beschrijvingen 
van HALL e.a. ( 1 959). Bij 1 8  van hun 20 patienten zagen zij zo
doende het humeruskopdefect. 

'· 
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Fig. 9b. 
Het humeruskopdefect in de opname volgens STRYKER. 

c. Het arthrogram 

Men vindt in de literatuur mededelingen en publikaties over het 
vervaardigen van een contrastarthrogram bij de habituele schouder
luxaties (DEN HERDER, 1959; SAMILSON e.a., 1961). 

Het gaat hierbij in hoofdzaak om het aantonen van een slap, 
wijd kapsel, dat een "ballooning" aspect vertoont op de röntgen
foto. Bovendien krijgt men uit de hoeveelheid in te spuiten contrast
vloeistof een indruk omtrent de capaciteit van het gewricht. Kan 
dit meer dan 20 ml bevatten, dan is habituele luxatie waarschijnlijk 
(DEN HERDER, 1959). 
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De arthrogrammen zijn van we1n1g praktisch belang, zodat het 
gebruik hiervan als routineonderzoek geen ingang h eeft gevonden. 
Slechts in speciale gevallen heeft het zin (Du To1T e.a. ,  1 956 ; Mo
SELEY, 1 96 1 ) .  

Bij één onzer patienten, een meisje van 1 8  jaar, werd een arthro
grarn gemaakt. Inderdaad werd het uitgezette kapsel gevonden 
(Fig. 1 0) .  

Fig. 1 0. 
Het slappe, uitgerekte kapsel in een arthrogram. 
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Hoofdstuk I V  

THERAPIE 

a. Indicatiestelling 

"lt is a principle of surgery that, 
where possible, aclvance shoulcl be 
nncle, not by introcluclion of more 
aggressive procedures, bul by the 
repbcement of major by minor 
ones." 

A. LEE McGREGOR, 
Johannesburg 1952.  

Als behandeling staat hier de conservatieve tegenover de opera
tieve therapie. 

Aangezien het karakter van de aandoening "self-limiting" is 
(Hoofdstuk II, blz. 30), laat het zich begrijpen, dat men met het 
stijgen van de leeftijd terughoudender wordt met het stellen van de 
indicatie operatieve therapie. Er zijn slechts algemene richtlijnen te 
geven, waarbij de volgende overwegingen leiden tot een juiste in
dicatie : 
1. de leef tijd, 
2. het beroep en de leefwijze (sport), 
3. de frequentie van de luxaties, 
4. de klachten. 

Hierbij dient iedere patient afzonderlijk te worden beoordeeld. 
Omstandigheden die daarbij de indicatie operatieve therapie posi
tief zullen beïnvloeden, zijn de jeugdige leeftijd, het verrichten van 
handenarbeid of het beoefenen van sport, het veelvuldig voorkomen 
van de luxaties en de ernstige klachten. 

Zo zal bijv. de indicatie tot operatieve therapie bij een niet sport 
beoefenende kantoorklerk minder gauw gesteld worden dan bij een 
loodgieter met hetzelfde aantal luxaties en van gelijke leeftijd. 

De aandoening, die in hoofdzaak voorkomt bij jonge mensen, 
vaak sportlieden in de lu-acht van hun leven, wordt door deze 
groep dan ook het zwaarst gevoeld. Als algemene norm voor de 
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frequentie van luxaties, waarna men operatieve therapie kan in
stellen, wordt een aantal van drie beschouwd (MosELEY, 1959). 

b.  Praeoperatief onderzoek 

Opvallend is dat dit ziektebeeld arm is aan objectief waarneem
bare afwijkingen. Zoals uit onze patientenserie blijkt, vindt men 
bij inspectie en palpatie slechts af en toe afwijkingen. Dit is dan 
hoofdzakelijk het incidenteel crepiteren in het schoudergewricht, 
hetwelk men kan waarnemen bij het leggen van de hand op de 
schouder en het daarbij actief of passief bewegen van de arm 
van de patient. Dit werd bij 8 van onze 72 patienten gevonden. 
Andere bevindingen zijn soms een licht krachtsverlies in de schouder. 

Spieratrofie is niet waarneembaar, tenzij er neurologische stoor
nissen zijn ontstaan in het gebied van de n. axillaris. Het meest 
opvallend is dan de hoekige schouder ten gevolge van deltoideus
atrofie. Bij geen van onze patienten was dit het geval.  Verlammingen 
of paresen door beschadiging van andere zenuwtakken, zoals de 
n. ulnaris of n. radialis, zijn zeldzamer (BIEBL, 1935).  Bij de axillaire 
luxaties is dit het meest te vrezen, vooral als er een fractuur van 
het tuberculum majus aanwezig is. Indien men op bovenstaande gron
den met zenuwlaesies meent te maken te hebben, dient een volledig 
neurologisch onderzoek te worden verricht. De prognose met be
trekking tot het ontstaan van een habituele luxatie wordt niet door 
deze zenuwlaesies beïnvloed (RowE en SAKELLARIDES, 1961) (blz. 
23). 

Bij onderzoek van de functie van het schoudergewricht valt op, 
dat deze bij de patienten praktisch volkomen ongestoord is. Wel is 
er dikwijls een actief spierverzet tegen de extreem uitgevoerde 
abductie-exorotatie beweging waar te nemen, wegens de angst een 
luxatie in te leiden. 

De Röntgenologie werd in Hoofdstuk III besproken. Een uit
voerig röntgenologisch onderzoek is uiteraard van groot belang voor 
de vaststelling van de praeoperatieve status van de schouder. 

c. De conservatieve therapie 

Deze behandelingsmethode krijgt een steeds beperkter indicatie
gebied. Dit is te danken aan het verminderde operatierisico als ge-
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volg van de verbeterde narcosetechniek, moderne antiseptica en 
aseptische operatietechniek. 

Er blijven twee groepen van patienten over, die voor de conser
vatieve therapie in aanmerking komen: 
1. personen bij wie een absolute contraïndicatie tegen iedere vorm 

van operatieve therapie bestaat, zoals een haemorrhagische dia
these, overgevoeligheid voor bepaalde farmaca etc. ; 

2. bejaarde personen, bij wie alleen reeds hun leeftijd een relatieve 
contraïndicatie vormt tegen operatieve therapie, en die boven
dien slechts nu en dan eens een luxatie met geringe lasten krijgen. 

MosELEY (1961) voegt hier nog aan toe de patienten die opera
tieve therapie weigeren, en epileptici die met medicamenteuze the
rapie ter voorkoming van insulten moeilijk in te stellen zijn. 

Ons inziens behoeft juist deze laatste groep patienten bij uitstek 
operatieve therapie. Dat bij alle operatietechnieken juist deze groep 
eerder een postoperatief luxatierecidief krijgt, neemt niet weg dat 
een groot aantal bij de operatie gebaat is. 

Wanneer men het mechanisme van de schouderluxatie in gedachte 
houdt (zie Hoofdstuk I), dan is het duidelijk dat drie bewegingen 
in  het schoudergewricht dienen te worden belemmerd: 
1. de abductie, 
2. de exorotatie, 
3. de retroflexie. 

Dit is door verschi llende bandages te bereiken. Allerlei typen, 
slechts verschil lend in uitvoering, zijn door diverse auteurs om hun 
doelmatigheid geprezen (N1coLA, 1949; MosELEY, 1961). Men on
derscheidt schouderkappen en bandages. De eerste sluiten de gro
vere schouderbewegingen uit, terwijl de andere door druk met be
hulp van pelottes het caput humeri op zijn plaats houden (VAN DIJK, 
1947). 

In Groningen werden drie patienten conservatief behandeld. 
Twee kregen een bandage en één werd wegens ernstige psychische 
stoornissen geobserveerd zonder deze bandage. De Groningse ban
dage (Fig. 11) belet bovendien niet alleen de bovengenoemde be
wegingen in het gewricht, maar voorkomt ook door druk van een 
pelotte aan de voorzijde de luxatio anterior direct. 

Dat de conservatieve therapie onbevredigend is en zelden tot een 
genezing voert, bewijst o.a. een geval beschreven door SEIDEL (1918). 
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Fig. 1 1 .  
De  I e  Groningen gebruikte bandage. 

Deze patient gebruikte de bandage sinds negen jaar. Toen hij echter 
dacht hem niet meer nodig te hebben, trad prompt een luxatie op. 

d. De operatiemethoden 

Het aantal operatietechnieken, beschreven ter behandeling van de 
habituele schouderluxatie, is de 250 gepasseerd (LIEBOLT, 1960). 
Hierbij zij aangetekend dat veruit de meeste slechts modificaties 
zijn van bestaande technieken. Het lijkt nuttig een kort overzicht 
te geven van de meer essentiële operaties, die in de loop der tijden 
zijn beschreven. 

Kort historisch overzicht van de bekendste operatiemethodieken 

HIPPOCRATES ( ± 400 v. Chr.) cauteriseerde de oksel met behulp 
van een gloeiend stuk ijzer ter verkrijging van een bindweefselplaat 
onder en voor het schoudergewricht. Hiermede zouden de luxaties 
worden tegengehouden. 

MALGAIGNE (1855) streefde met zijn subcutane incisies eveneens 
naar bindweefselvorming aan de voorzijde van het schoudergewricht, 
terwijl GENZMER (1882) tinctura jodii intra-articulair spoot ter ver
krijging van een kapselschrompeling. 

KEPPLER ( citaat ScttULTZE, 1914) injiceerde bloed in het gewricht 
met hetzelfde oogmerk. De resultaten waren pover en het percen
tage recidieven was hoog. 

Tegenover deze min of meer conservatieve methoden staan de in 
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1 882 beschreven eerste operatieve technieken. Het waren al spoedig 
twee verschillende principes, die tegenover elkaar kwamen te staan : 
de humeruskopresectie en de arthrodese. 

Het eerste vindt zijn oorsprong in de publikaties van CRAMER 
( 1 8 82), KüsTER ( 1 882) ,  PoPKE (1 882) ,  VoLKMANN (citaat SEIDEL, 
1 9 1 8) en LöBKER ( 1 8 86). De arthrodese werd door ALBERT (1 888 )  
voorgestaan. 

Inmiddels kwamen tevens de kapseloperaties in zwang, die door 
KRÖNLEIN ( 1 8 82) in overweging waren gegeven. GERSTER ( 1 883)  en 
BARDENHEUER ( 1 8 86) waren de eerste operateurs die hiervan gewag 
maakten en werden gevolgd door MAUCLAIRE ( 1 905), DAHLGREN 
( 1908) en ScHULTZE ( 1 9 1 4). 

Terwijl de eerste twee auteurs een stukje van het te ruime kapsel 
excideerden en daarna het kapsel weer sloten, reef den de laatsten 
slechts het kapsel. Combinaties van beide methoden werden ook 
uitgevoerd. 

Wms1NGER ( 1 895) incideerde het kapsel en tamponneerde de 
ruimte onder het losgelaten kapsel aan de voorzijde van het collum 
scapulae, waardoor schrompeling van het kapsel ontstaat. 

H1LDEBRAND ( 1 902), die de eerste rationele botoperatie propa
geerde, holt de cavitas glenoidalis uit met een scherpe lepel. Zo
doende vormt hij een nieuwe scherpe panrand. Door tamponnade 
met jodoformgaas of een kapselreving verkort hij het te ruim ge
worden kapsel. 

De recidiefpercentages van alle kapseloperaties waren hoog, zo
dat zij als een op zichzelf staande methode in discrediet kwamen. 

Het was een stap voorwaarts toen PERTHES ( 1 906) zijn causaal 
aangrijpende operatie publiceerde, waarbij hij zowel de afgescheurde 
rotatorenpees van het tuberculum majus, als het losgelaten kapsel 
met labrum glenoidale aan de voorzijde van de panrand met speciale 
krammetjes weer bevestigde. Hij kwam hiertoe onder invloed van 
de door JoESSEL ( 1 8 80) beschreven pathologie. Deze methode heeft 
wegens haar ingewikkelde techniek weinig navolging gevonden. 

In 1 909 beschreven CLAIRMONT en EHRLICH hun spierplastiek, 
waarbij een gedeelte van de 111. deltoideus zo verplaatst wordt, dat 
een luxatie antagonistisch beïnvloed wordt als de spier zich aan
spant. De grondgedachte hiervan was, dat de oorzaak van de reci
diverende luxaties lag in een coördinatiestoornis van het spierstelsel 
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van de schouder. Het was DucHENNE (1 8 67) namelijk gebleken, dat 
bij faradische prikkeling van de m. deltoideus er een subluxatie van 
de schouder kan optreden. Ook deze operatie is technisch gecompli
ceerd en blijkt een hoog percentage recidieven te hebben. Hierdoor 
is zij als obsoleet te beschouwen. LAMéRIS ( 1 9 1 1 )  die haar aanvan
kelijk propageerde, kwam hier later geheel van terug, aangezien al 
zijn patienten recidieven kregen (1 924). Ook de modificaties van 
deze operatie, beschreven door FINSTERER ( 1 9 1 7) en SEIDEL ( 19 1 8), 
vonden geen ingang. 

In 1 9 1 3  beschreef PAYR een vrije fascia lata plastiek, die het 
kapsel aan de voor- en achterzijde moest verstevigen. Wegens 
het hoge percentage recidieven werd ook deze operatie verlaten. 
KmscHNER ( 1 914)  gebruikte een fascia lata reep om extra-articulair 
de humeruskop aan het acromion te fixeren. De beweeglijkheid van 
de schouder bleef onaangetast. 

ScHMIEDEN en LoEFFLER (1 920) boorden kanalen door de hume
ruskop, waardoorheen fascierepen getrokken werden. Deze fascie
repen werden na door een boorgat in het acromion te zijn gehaald, 
weer aan elkaar gehecht. Zodoende ontstond een fasciering, die als 
ophangband dienst deed. LoEFFLER ( 1 920) ontwierp een dergelijke 
methode, waarbij de fasciereep geheel extra-articulair kwam te lig
gen. Deze operatie werd als standaardmethode jarenlang gebezigd, 
omdat zij eenvoudig is. Helaas werden er te veel recidiefluxaties 
gemeld, zodat zij in onbruik is geraakt. 

In 1 9 1 8  verschenen de eerste publikaties over bottransplantaties 
in de literatuur. Het was EDEN (i 91 8 ) ,  die hierin beschreef, hoe hij 
de voorste panrand herstelde met de insertie van een stukje bot van 
tibia of crista iliaca onder het opgelichte voorste kapsel van de 
scapulahals. Het stukje bot werd vastgehecht of vastgespijkerd. 
Daarna werd het kapsel gesloten en de pees van de m. subscapularis 
gereefd. Geheel onafhankelijk hiervan opereerde HYBBINETTE ( 1 932) 
in 1 9 1 7  een epileptica op identieke wijze. Hierbij plaatste hij onder 
het "décollement capsulo-périostique" van de voorwand van de sca
pulahals een stukje bot uit de tibia van 2 bij 3 cm. Hij sloot het 
kapsel met een verdubbelingsplastiek. De operatie staat bekend on
der de naam van EDEN-HYBBINETTE. 

Het waren vooral de publikaties van BANKART ( 1923 ,  1 93 8), die 
sterk de aandacht trokken. De door hem beschreven operatie-
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methodiek, die gebaseerd is op pathologisch-anatomische waarne
mingen, vindt ook heden ten dage nog ruimschoots toepassing. Hij 
constateerde dat bij de habituele luxaties 6f het kapsel van het 
labrum glenoidale was losgescheurd, 6f het kapsel tezamen met 
het labrum van de voorste panrand. Hij herstelde deze "essentiële 
laesie" door het kapsel met labrum vast te hechten aan de voorste 
panrand. Hierbij maakte hij met behulp van een speciale boor ka
naaltjes door de voorste panrand. Deze methode geeft goede resul
taten, maar is technisch niet eenvoudig (LATASTE, 1961). 

Van Franse zijde werd door ÜUDARD (1924) een voorstel gedaan 
om met behulp van een verlenging van de processus coracoideus 
een stootblok of "butée coracoidienne" te vormen ter voorkoming 
van de luxaties. Aanvankelijk deed hij dit verlengen van de pro
cessus coracoideus door interpositie van een stukje tibia. Later 
modificeerde hij dit wat door de processus schuin te splijten en met 
het af gespleten stuk te verlengen. Bovendien verstevigde hij de 
voorwand van het gewricht door een verdubbelingsplastiek van de 
m. subscapularis. Deze methode werd later door anderen nog weer 
gemodificeerd met slechts geringe verschillen. De resultaten van al 
deze methodieken waren zeer wisselend. Hoewel deze operatie nooit 
een grote populariteit verwierf, is zij in Zwitserland, Frankrijk en 
Nederland tot aan de laatste jaren nog gepropageerd (CHAPCHAL, 
195 1;  DECKER, 1954; LATARJET, 1961; VERMEER, 1962). Over het 
algemeen heeft de methode wegens de relatief hoge percentages re
cidieven geen ingang gevonden. 

NoESSKE (1924) beschrijft een methode waarbij de processus 
coracoideus half wordt doorgebeiteld, om na omklappen aan het 
gewrichtskapsel door middel van catgut hechtingen te worden ge
fixeerd. Zodoende ontstaat een extra-articulair stootblok. 

Drie jaar later komt SPEED (1927) met een methode waarbij hij 
geheel extra-articulair een bottransplantaat in de scapulahals plaatst. 
Hij gebruikt hiervoor een 6 cm lang tibiatransplantaat. Dit steekt, 
nadat het in het boorkanaal van het collum scapulae is geslagen, 
¼ inch uit. Zijn bedoeling was hierbij om de af geslepen panrand 
met dit bottransplantaat te herstellen. 

NooRDENBOS (1938) paste in 1932 eenzelfde operatie toe met 
het oogmerk een stevig remblok aan de voorzijde te vormen, waar
tegen de luxaties doodlopen. Hoewel dus uitgaande van een ver-
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schillende premisse, is de operatietechniek bij beide operateurs prak
tisch gelijk. Deze staat dan ook bekend als de operatie van SPEED
NooRDENBOS. 

ÜRELL ( 1 940) adviseerde "os purum" te gebruiken in plaats van 
tibiatranspiantaat. Dit wordt door VoN HELLENS ( 1 947) veroor
deeld. Er ontstaan geen tekenen van verbening van het bottrans
plantaat. Bovendien vond hij na gebruik van os purum bij de opera
tie volgens EDEN-HYBBINETTE een groot aantal stijve schouders met 
arthrosis deformans. 

Intussen verscheen in 1 927 een mededeling van HEYMANOWITCH, 
die een pleidooi voor een "levende ophangband" hield. Hij ver
plaatste de oorsprong van de lange kop van de bicepspees van het 
tuberculum supraglenoidale scapulae naar het acromion. Hierbij 
kwam de pees te liggen in een kanaal in het tuberculum majus. 
Hiermede wordt een fixatie van de kop verkregen. Later liet hij 
de plaats van oorsprong van de lange bicepspees aan het tuberculum 
supraglenoidale scapulae intact, maar verlegde de loop van de pees. 
Hiertoe sneed hij de pees distaal in de sulcus intertubercularis door 
en trok het proximale deel door een boorkanaal transarticulair in 
de humeruskop. De beide peeseinden werden hierna weer aan elkaar 
gehecht. Dit gaf dus een transarticulaire humeruskopfixatie. Deze 
methode werd in de Verenigde Staten van Amerika in 1 929 door 
N1cOLA uitvoerig, onafhankelijk van HEYMANOWITCH, uitgewerkt. 
In de Angelsaksische literatuur heeft zij dan ook onder de naam 
van N1coLA ingang gevonden. 

RuPP ( 1 926) meende dat de neerwaartse druk van de lange biceps
pees op de humeruskop etiologisch van belang was voor het ontstaan 
van een luxatie. Daarvoor schakelde hij deze druk uit door de lange 
bicepspees in de sulcus intertubercularis vast te hechten aan het 
kapsel en het periost. Bovendien zou het proximale deel van de 
lange bicepspees de kop in de kom fixeren. Ook deze methode is 
wegens het grote aantal recidieven nooit populair geworden. 

GALLIE en LE MESURIER ( 1 927) kwamen met het idee om de voor
wand van het gewricht te herstellen met een fasciereep. Zij legden 
de nadruk op de glenohumerale ligamenten, de versterkingsbanden 
van het kapsel, die bij de habituele schouderluxatie los van de voor
ste panrand waren komen te liggen. De fasciereep wordt derhalve 
zodanig geplaatst langs de voorzijde van dit gewricht, dat het de 
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functie van de glenohumerale ligamenten kan overnemen. Het ene 
einde van de fasciereep wordt geknoopt. Het andere einde wordt van 
achteren naar voren door een boorkanaal in de scapulahals gehaald 
en vervolgens, aan de voorzijde uitgekomen, naar lateraal omge
bogen, waarbij het langs de voorkant van het gewricht loopt om 
via een boorkanaal door de crista tuberculi minoris humeri, naar 
de top van de processus coracoideus te worden geleid. Daar wordt 
het uiteinde via een boorkanaaltje  doorheen gehaald om vervolgens 
met een eindstandige knoop te worden gefixeerd. MosELEY (1 961 ) 
vond het een "operation for the skilled surgeon", aangezien er vele 
technische haken en ogen aan de uitvoering vastzitten, die het re
sultaat bij onjuiste handelingen ongunstig beïnvloeden. GALLIE (1 948) 
en BATEMAN ( 1 963 ) ,  in wier handen deze operatie goede resultaten 
geeft, beseffen dat de techniek moeilijk is. Dit is dan ook de reden, 
waarom deze slechts op beperkte schaal ingang heeft gevonden. 

In 1 930 beschreef HENDERSON uit de Mayo Clinic een operatie, 
die hij de "tenosuspension operation" noemde en die alom in dè 
Verenigde Staten, maar ook daarbuiten, ruime toepassing heeft ge
vonden. Het principe is weer een ophangband door de humeruskop. 
Hij gebruikte geen fascia lata, maar de minder rekbare pees van de 
m. peronaeus longus. Deze werd nu als een ring van peesweef sel 
aangebracht tussen de humeruskop en het acromion en liep daarbij 
door twee boorkanalen, respectievelijk door het tuberculum majus 
en het acromion, evenwijdig aan elkaar. Evenals de andere ophang
bandoperaties kwam ook deze techniek door het relatief hoge per
centage recidieven in discrediet. 

BmcEv publiceerde in 1 9 3 8  een door PuTTI aangegeven operatie
techniek, die bestond uit een verdubbelingsplastiek van de m. sub
scapularis en het gewrichtskapsel. Algemene bekendheid verkreeg 
deze methode eigenlijk pas in 1 948 ,  toen ÜSMOND-CLARKE haar 
als PUTTI - PLATT reconstructie beschreef. Het bleek deze schrij
ver dat PLATT onafhankelijk van PuTTI reeds in 1 925 deze operatie 
uitvoerde zonder dit ooit te publiceren. De bij deze methode ge
volgde procedure komt op het volgende neer: een incisie aan de 
voorzijde in het verloop van de groeve van Mohrenheim; insnijden 
van de m. deltoideus oorsprong aan het acromion. Na doorsnijding 
van de "conjoined tendon" van de 111. coracobrachialis en de korte 
kop van de m. biceps aan de processus coracoideus, worden deze 
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spieren naar caudaal weggehouden. Hierdoor ontstaat er een fraai 
overzicht van het voorste deel van het schoudergewricht. 

De pees van de m. subscapularis wordt nu geïncideerd tezamen 
met het gewoonlijk op deze plaats adherente kapsel. Het distale 
deel van het kapsel en de subscapularispees worden nu gezamenlijk 
na endorotatie van de arm gehecht aan het meestal afgescheurde 
labrum glenoidale, periost en mediale kapsel. Hiermede is· het ge� 
wricht weer gesloten. Het proximale deel van het kapsel wordt nu 
gezamenlijk met het proximale deel van de m. subscapularis en pees 
over het distale deel gelegd en lateraal aan de pees van de m. sub
scapularis vastgehecht. Zo ontstaat een verdubbeling van de struc
tuur aan de voorzijde van het gewricht. 

Deze methode vindt momenteel als een van de meest populaire 
technieken alom toepassing, en wel om twee redenen: het is een 
eenvoudige methode en de resultaten zijn goed (ADAMS, 1 94 8 ;  
MERLE o'AuBIGNé, 1 956 ;  EYRE-BRooK, 1 957 ;  SANoow, 1 963). 

Een andere methode die haar oorsprong vindt in de Amerikaanse 
literatuur, is die van MAGNUSON en STACK (1 943). Zij gaan uit van 
de gedachte dat de habituele schouderluxatie sterker beïnvloed wordt 
door een "muscular imbalance" dan door een zwak kapsel. Ze zoe
ken de oplossing dan ook in het scheppen van een "musculo-tendi
nous cup" aan de voorzijde van het gewricht. Hiertoe wordt de pees 
van de m. subscapularis distaal losgesneden en meer lateraal op de 
humerus, in een gebeitelde goot van het tuberculum majus weer 
vastgehecht. Zodoende wordt bij bewegingen in de schouder, door 
krachtiger druk van de m. subscapularis, eventuele luxatie naar vo
ren verhinderd. Deze methode is technisch niet moeilijk en heeft 
in handen van velen goede resultaten met weinig recidieven. Een 
geringe beperking van de exorotatie treedt hierbij evenwel altijd op. 
Heden ten dage wordt deze methode dan ook nog overal toegepast 
(DEPALMA, 1950 ;  PALUMBO, 1 960). 

Een autoriteit op het gebied van de habituele schouderluxaties, 
MosELEY ( 196 1  ), ontwierp een eigen techniek, die neerkomt op een 
modificatie van de reconstructie volgens BANKART ( 1923 ,  1 938). Hij 
gebruikt namelijk sinds 1 946 een vitallium prothese ter reconstructie 
van de afgeslepen voorste panrand. Hieraan hecht hij het kapsel vast, 
waarbij dit tegen de afgeslepen voorste panrand wordt gedrukt. De 
vitallium prothese werd dan zodanig geplaatst, dat het geheel extra-
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articulair kwam te liggen op de scapulahals, waarop het met twee 
schroeven gefixeerd werd. Het bezwaar van deze modificatie is de 
mogelijkheid van het loslaten van de prothese met de schroeven. 
Dit geldt ook voor andere modificaties van de techniek volgens 
BANKART, zoals beschreven is door DowNING (1946), EYRE-BROOK 
(1948), TowNLEY (1950) en Du Ton e.a. (1956) . 

Commentaar 

Uit de bovenbeschreven operatiemethodieken kristalliseren de 
reeds door PERTHES (1906) aangegeven hoofdgroepen : 
1. de kapseloperaties, 
2. de ophangoperaties, 
3. de spieroperaties, 
4. de botoperaties. 

De ophang- zowel als de spieroperaties zijn wegens het hoge per
centage recidieven verlaten, evenals de eenvoudige kapselrevingen. 

ANSCHÜTZ (1936) verzamelde de resultaten van 324 operaties ver
richt in Noord-Duitsland, en kwam tot een luxatie-recidiefpercen
tage van 5,4 voor de botoperaties. Dit was veruit het laagste per
centage. De kapsel-, ophang- en spieroperaties gaven percentages 
recidieven van respectievelijk 28, 31 en 44 te zien. Ook LEGUIT 
(1942), die 886 patienten uit de literatuur na 1930 verzamelde, treft 
eveneens de laagste percentages recidieven aan bij de botoperaties. 
Ook uit de literatuur na 1942 blijkt vooral de methode van de 
ophangoperaties slechte resultaten af te werpen en daardoor geheel 
te zijn verlaten. Zo vond ADAMS (1948) bij 59 patienten die volgens 
N1coLA (1929) geopereerd werden, 21 ( = 36 °/o) recidieven, terwijl 
RowE (1956) bij 32 aldus geopereerden een percentage recidieven 
van 53 aantreft (17 patienten). MERLE o'AuBIGNé (1956) vindt ook 
voor de N1coLA-operatie een recidief percentage van 25. 

Van de thans in de l iteratuur meest gevolgde technieken vindt 
men in tabel XVI een overzicht. 

Hieruit blijkt dat de methoden PuTTI - PLATT, BANKART en één 
der botoperaties het meest in trek zijn. Door de desbetreffende 
auteurs wordt het aantal postoperatieve recidiefluxaties als graad
meter van het succes der operatie centraal gesteld. Aangezien echter 
de observatietermijnen na de operaties veelal niet worden vermeld, 
is een vergelijking van de resultaten zinloos. 
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Tabel XVl 
Overzicht van de meest gebruikte technieken. 

Methode Auteur 

Magnuson-Stack: DePalma (1950), Robertson ( l  954) 
MacAusland ( 1956), Palumbo ( 1960) 

Bankart: Bost en Inman (1942), Downing ( 1946), 
Verenigde Staten Myers ( J  945), Townley (1950), MacAusland 
en Canada (1956), Moseley ( 1961), Sandow ( 1963), 

Milgram ( 1964), Boyd (1965) 

Engeland 

Frankrijk 

Duitsland, 
Zwitserland, 
Scandinavië en 
Nederland 

Italië 

Pulli - Platt: MacAusland ( 1956), Colonna ( 1957), 
Brav (1960), Sandow ( 1963), Milgram ( 1 964) 

Gallie en 
Le Mesurier: Bateman (1963) 

Ban kart : 
Pulli - Platt: 

Oudard en 
modificaties: 

Ban kart: 
Eden-Hybbinette: 

Adams ( 1948), Eyre-Brook (1957) 
Adams ( 1948), Watson-Jones ( 1948), 
Osmond-Clarke ( J  948), Eyre-Brook (l 957) 

Tavernier ( 1 930), Pervès (1953), 
Latarjet (1961), Gosset ( 1960) 
Merle d'Aubigné ( 1956), Lataste (1961) 
La taste ( l  961) 

Eden-Hybbinette: Anschütz (1936), Von Hellens (1947), 
Palmer and Widén (1948), 
Lange ( l  957), Marbel ( 1959), Willner ( l  965) 

Oudard: van Dijk (1947), van Assen (1947), 
Chapchal e.a. ( 1951), Decker ( 1954), 
Vermeer ( l  962) 

Pulli - Platt : Lange ( 1957) 

Pulli - Platt: Scaglietti (1957) 

Tegen de methode volgens PuTTI - PLATT, zoals die door ÜSMOND
CLARKE ( 1 948) beschreven is, bestaat op theoretische gronden be
zwaar. Hierbij immers wordt na capsulotomie een verdubbelings
plastiek verricht van het mediale kapseldeel, tezamen met de m. sub
scapularis, het laterale deel van het kapsel en de subscapularispees. 
Het mediale deel van het kapsel en het labrum glenoidale worden 
nu echter niet tegen de voorste panrand aangezet, zodat deze hiervan 
los blijven liggen. De anatomische holte, de recessus subscapularis, 
blijft dus in principe bestaan. De door BANKART (1 923, 1 938) ,  
TowNLEY (1 950) en MrLGRAM ( 1 964) als  essentieel beschreven re
constructie, waarbij kapsel en labrum glenoidale aan de voorste 
panrand worden gefixeerd, blijft dus achterwege. Wanneer nu het 
"voorste kapselmechanisme", zoals de combinatie van de pees van 
de m. subscapularis en het onderliggende kapsel met glenohumerale 
ligamenten in de Angelsaksische literatuur bekend staat, in de loop 
der tijden wordt gerekt, bestaat weer de kans op luxatie in de nog 
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aanwezige recessus subscapularis. Dit bezwaar bestaat niet bij de 
gemodificeerde PUTTI - PLATT methode, aangegeven door CoLONNA 
(1 957). Deze operateur hecht volgens BANKART wel eerst het late
rale kapsel en het peesblad tegen de voorste panrand. 

De operatie volgens BANKART ( 1923,  1 938 )  geeft goede resul
taten en is dan ook gebaseerd op het herstel van anatomische ver
houdingen. Vele operateurs volgen hem dan ook nog steeds en be
schrijven goede resultaten met geringe percentages recidieven (WAT
SON-JONES, 1 94 8 ;  MERLE o'AumGNé, 1 956 ;  Du To1T, 1 956 ;  LA.
TASTE, 1 96 1 ; MosELEY, 1 96 1 ). 

Het grote bezwaar van deze methode is, dat het een technisch 
moeilijke ingreep is (LmnoLT, 1 960; LA TASTE, 1 96 1 ; SANDOW, 1 963). 
Bovendien vereist deze operatie een aantal speciale instrumenten, 
waaronder een tandartsenboor. Hierdoor is deze methodiek voor 
velen minder aantrekkelijk. 

e. De operaties te Groningen verricht 

In Groningen werd na 1 942 onder invloed van de dissertatie van 
LEGUIT ( 1 942) overgegaan tot een operatiemethode waarbij de 
techniek van NooRDENBOS ( 1 938) in grote l ijnen gevolgd werd. 

Te voren werden de technieken van ÜUDARD ( 1 924 ), PAUCHET 
(1 926 ) ,  RuPP ( 1926 ) ,  NrcoLA (1 929) en HENDERSON (1 930) toege
past (Tabel XVII).  Van 1 93 1  tot 1 963 werden in totaal 72 patien-

Tabel XVII 
De in Groningen toegepaste technieken. 

Methode aantal patienten mannen vrouwen 
Noordenbos met duplicatuur 33 22 I l  
Noorden bos 20 12 8 

Nicola 4 2 2 
Henderson 3 2 1 
Oudard 2 2 0 
Rupp 1 0 1 
Pauchet 2 1 1 
Arthrodese 1 1 0 
,,Ribplastiek" 1 1 0 
Schouderluxatie naar achteren 2 1 1 
Conservatief 3 1 2 

Totaal 72 45 27 

ten voor hun habituele schouderluxatie behandeld. Van hen werden 
53  geopereerd volgens een bottranspla_ntatiemethode. Hierbij werd 
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het transplantaat verkregen van de fibula, tibia of crista iliaca. In 
enkele gevallen werd kalfsbot of een homotransplantaat gebruikt. 
Het maakt een principieel verschil of bij deze operaties het kapsel 
wel dan niet geopend wordt; in het eerste geval werd bij het sluiten 
altijd een duplicatuur van het kapsel verricht. 

Beschrijving van de toegepas te technieken 

Oudere operatiemethoden 

Methode ÜUDARD : Hierbij gaat het om twee principes: het ver
lengen van de processus coracoideus en een verdubbelingsplastiek 
van de m. subscapularis. Zodoende ontstaat een "butée coracoidien
ne", waarvan de constructie door ÜUDARD zelf, TAVERNIER (1930) 
en WILMOTH (1930) gemodificeerd werd. 

Aanvankelijk werd door ÜUDARD de processus coracoideus ver
lengd door interpositie van een stukje tibia, na afzagen van de top 
van de processus coracoideus. Naderhand werd de processus cora
coideus eenvoudig gespleten en na verlenging weer gehecht. WIL

MOTH (1930) raadde aan het topje van de processus coracoideus be
nevens de pees van de m. biceps en de m. coracobrachialis te splijten, 
waarbij de splijtholte werd opgevuld met een tibiatransplantaat. 
TAVERNIER (1930) raadde aan alleen de processus coracoideus te ver
lengen zonder een verdubbelingsplastiek van de m. subscapularis. 

De volgende patienten werden volgens deze methode geopereerd: 

Patient 1. H. D., man, 5 2  jaar, koopman. H.M. 1 6-5-'34. Opgenomen: 16-5-'34. 
Anamnese: Tien jaar geleden bij een worstelpartijtje werd de rechter schouder 

geluxeerd. Daarna hebben zich de luxaties vele keren herhaald, op het laatst zo 
frequent, dat de schouder 3 à 4 maal per week luxeerde. In de familie komt 
geen epilepsie en komen geen habituele luxaties voor. Ook zelf heeft patient 
niet aan epilepsie geleden. Wel heeft hij een avontuurlijk leven geleid, waarin 
excessief veel gebruik van alcohol werd gemaakt. Wegens misbruik hiervan werd 
hij tijdelijk in een psychopatenasyl behandeld. 

Status localis van de rechter schouder: Bij inspectie en palpatie worden geen 
afwijkingen, met name geen crepitaties, waargenomen. Er is geen spieratrophie. 
De beweeglijkheid in de schouder is beperkt wegens de vrees voor luxatie. Er zijn 
geen röntgenfoto's van de schouder beschikbaar. 

Operatieverslag van 24-5-'34: 
le tempo: Locaalanaesthesie rond de rechter zesde rib. Hiervan werd subpe

riostaal 5 cm gereseceerd. De wond wordt gesloten. 
2e tempo: Algemene chlooraethyl-aether anaesthesie. Patient wordt in rug

ligging geopereerd. Incisie over de processus coracoideus. De processus cora
coideus wordt nu doOI·gebeiteld. Hiertussen wordt het stukje rib gehecht, zodanig 
dat het de processus coracoideus verlengt. De m. subscapularis wordt niet aan
geroerd en het gewricht ook niet geopend. De wond wordt gesloten en een 
drukverband geappliceerd. 
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Poliklinische controle op 1 - 10-'34: Alles wel. Geen recidiefluxaties gehad. 
De functie is goed in alle richtingen. Een later naonderzoek was onmogelijk, 
daar patient op 3-3-'45 is overleden. 

Patient 2.  C. N., man, 42 jaar, timmerman. H.M. 15-1-'34. 
Opgenomen :  15-1-'34. 

Anamnese: Drie jaar geleden kreeg patient een spontane luxatie van de linker 
schouder, toen hij lag te slapen. Toen patient 10 jaar oud was viel hij van de trap, 
waarna hij tweemaal een hersenoperatie onderging wegens bloeding in cerebro. 
Hierna is er een posttraumatische epileptische toestand opgetreden, welke patient 
enige malen per jaar convulsies berokkende. De luxatie is dan ook ontstaan 
tijdens een convulsie. Hierna zijn er reluxaties opgetreden, die steeds veelvuldiger 
voorkwamen, zodat patient tenslotte enkele malen per dag zijn arm luxeerde. 
Aanvankelijk reponeerde de huisarts de luxaties, maar later deed hij dit zelf. In 
de familie komt geen epilepsie en komen geen habituele luxaties voor. 

Status localis van de linker schouder: Bij inspectie worden normale schouder
contouren en wordt geen spieratrophie waargenomen. Bij palpatie wordt tijdens 
passief bewegen van de bovenarm kraken gevoeld in het schoudergewricht. Pa
tient weigert extreme abductie in verband met de kans op luxatie. Overigens zijn 
alle bewegingen normaal. 

Operatieverslag van 24-1 -'34: 
le tempo: Locaalanaesthesie rond zesde rib rechts. Subperiostale resectie van 

6 cm van deze rib. De wond wordt in lagen gesloten. 
2e tempo: Algemene anaesthesie. Incisie over de groeve van Mohrenheim. 

Reven van het kapsel en het peesblad van de m. subscapularis. De processus cora
coideus wordt vervolgens gespleten. In de verkregen spleet wordt het 6 cm lange 
stuk rib met verchroomde schroeven vastgezet. De wond wordt in lagen gesloten. 
Verband met mitella. Ontslag uit kliniek op 17-2-'34. Poliklinische controle in mei 
1934: Normale beweeglijkheid. Geen reluxaties meer gehad. 

Naonderzoek op 6-12-'63: Na de operatie zijn er geen reluxaties opgetreden. 
Patient heeft klachten over de schouder. Deze is overdag en 's nachts pijnlijk en 
er bestaan duidelijk bewegingsbeperkingen. De exorotatie is totaal opgeheven .  De 
endorotatie, adductie, abductie en flexie zijn sterk beperkt. Het litteken is breed 
en er is atrophie van de mm. deltoideus, supra- en infraspinatus. De kracht 
in de arm is sterk verminderd. 

Vergelijkende röntgenfoto's van beide schouders: Er is een ernstige graad van 
arthrosis deformans in het linker humero-scapulaire gewricht waarneembaar. 
Er is een sterke versmalling van de gewrichtsspleet, subchondrale cysteuze op
helderingen met sclerose van het bot en osteophyten. 

Resultaat van de behandeling: slecht. 

Methode PAUCHET : Via een axillaire inclSle wordt het kapsel ge
ïncideerd en een deel van het te ruime kapsel geëxcideerd. Daarna 
wordt het kapsel met 4 à 5 matrashechtingen gesloten, Na het slui
ten van de wond over twee drains volgt een immobiliserend ver
band voor drie weken. 

Twee patienten werden ongeveer volgens deze methode geopereerd : 

Patient 3. A. de B., man, 42 jaar, koopman. H.M. 1 3-7-'3 l .  
Opgenomen :  13-7-'3 1. 

Anamnese: In september 1929 gleed patient uit en viel voorover op de rechter 
arm. De rechter schouder luxeerde hierbij. Deze werd door de huisarts gerepo
neerd. Hierna namen de luxaties in frequentie toe na steeds geringer trauma. Op 
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het laatst luxeerde de arm tweemaal per week en patient reponeerde nu zelf. 
ln de familie treffen we geen lijders aan epilepsie of habituele luxaties aan. 

Status localis van de rechter schouder: Bij inspectie en palpatie zijn aan de 
schouder geen afwijkingen geconstateerd. Alle bewegingen worden onbeperkt 
uitgevoerd. 

Röntgenfoto: geen afwijkingen. 
Operatieverslag van 16-7-'31 :  De operatie vindt plaats onder algemene anaes

thesie. Patient ligt op de linker zijde. Er wordt een zuiver axillaire incisie gelegd. 
Nadat de vaten met een haak opzij worden gehouden, wordt het gewrichtskapsel 
geïncideerd. Er is te weinig kapsel om een "plooi" te maken, zodat volstaan 
wordt met een sluiten van het kapsel, na excisie van een klein reepje. De wond 
wordt gesloten. Drukverband. Postoperatief was er een ongestoord beloop. De 
tiende dag na de operatie werd begonnen met het mobiliseren van de arm. 

Naonderzoek op 6- 1 1-'63: Na de operatie heeft patient nog viermaal een luxatie 
gehad in de geopereerde schouder. Hij heeft na 1954 geen luxaties meer gehad 
en werkt als magazijnbediende. Zijn klachten zijn: pijn in de schouder gepaard 
met moeheid. Voorts heeft hij bij abductie en exorotatie sensaties van subluxatie, 
zodat hij dit zoveel mogelijk vermijdt. Hij is matig tevreden over de operatie. 
Bij onderzoek vindt men een cosmetisch fraai, onopvallend litteken. Er is geen 
spieratrophie. De kracht in de schouders is beiderzijds gelijk. De exorotatie in 
de rechter schouder is licht beperkt in vergelijking met links. Overigens zijn 
abductie, adductie, antcflexie, extensie en endorotatie beiderzijds gelijk. 

Röntgenonderzoek: Vergelijkende schouderfoto's. 
l. Voor-achterwaartse opname: Geen arthrosis. Geen botatrophie. Geen 

typisch defect waarneembaar. 
2. Axillaire opname: Geen typisch defect aan de kop te zien. 
3. Opname volgens Didiée: Geen typisch defect aan de kop waarneembaar. 

Verkalkingen van periost en labrum glenoidale, welke van de voorste pan
rand zijn losgescheurd. 

4. Opname volgens Hermodsson: Geen afwijkingen. 
Conclusie: Pover resultaat van de behandeling. 

Patient 4. J. R., meisje, 4 jaar. H.M. 8-2-'62. Opgenomen: 8-2-'62. 
Anamnese: Als peuter (1 ½ jaar oud) is patiente thuis gevallen. Hierbij lux-

eerde de linker schouder. Daarna door de ouders vaak aan de arm getrokken, 
waarna reluxaties optraden. In totaal werden er rond dertig luxaties vastgesteld. 
De reposities werden spontaan verricht. Er is geen epilepsie en er zijn geen 
habituele schouderluxaties in de familie bekend. 

Status localis van de linker schouder: Geen spieratrophie. Normale contouren 
van de schouder. Normale beweeglijkheid. Gezien de leeftijd van patiente werd 
besloten een arthrogram van het schoudergewricht te maken. 

Arthrogram: "Ballooning" van het kapsel. 
Operatieverslag van 9-2-'62: Algemene anaesthesie. Incisie over de groeve van 

Mohrenheim. Praepareren tot op het kapsel. Het kapsel blijkt dik te zijn aan de 
voorzijde en duidelijk Le ruim. De humeruskop laat zich gemakkelijk luxeren 
naar voren. De pees van de m. subscapularis wordt geïncideerd aan de voorzijde 
evenals het kapsel. Er bevindt zich geen corpus liberum in het gewricht. Na 
capsulotomie met resectie van het te wijde kapsel, worden het kapsel en de sub
scapularispees licht revend gesloten met 5 chroomcatgut hechtingen. De huid 
wordt in lagen gesloten. Spica humeri en mitella. Postoperatief was het beloop 
ongestoord. 

Naonderzoek: Dit was niet mogelijk, aangezien de ouders niet coöperatief 
waren. Wel werden telefonisch inlichtingen verkregen op 7- 12-'63. Er waren geen 
reluxaties opgetreden. De ouders waren enthousiast over het operatieresultaat. 
Er bestond geen enkele klacht over de schouder. 

Conclusie: Resultaat van de operatie: goed. 
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Methode RuPP :  Hierbij wordt van de lange bicepspees gebruik 
gemaakt om als ophangband te dienen. Extra-articulair wordt de 
lange bicepspees gehecht in de sulcus intertubercularis. Hierbij zou 
dan tevens de druk van de bicepspees op de kop van de humerus, 
wat een oorzaak van de luxatie zou zijn, worden opgeheven. Dit is 
dus een technisch eenvoudige methode. 

De volgende patient werd aldus geopereerd: 

Paticnt 5. F. V.-M., vrouw, 58  jaar, huisvrouw. H.M. 22-7-'36. 
Opgenomen: 22-7-'36 

Anamnese: Patiente luxeerde de rechter schouder de eerste maal drie weken 
voor opname toen, zij op bed liggende een epileptisch insult kreeg. Na repositie 
door de huisarts is de arm nog vijfmaal, eveneens tijdens insulten, geluxeer<l. 
Er heeft nimmer een trauma van de schouder plaatsgevonden. Patiente lijdt 
al 20 jaar aan epileptische toevall len. Er komen in de familie geen habituele 
schouderluxaties voor, evenmin als epilepsie. 

Status localis van de rechter schouder: De contouren zijn wat scherper dan 
aan de linker kant tengevolge van lichte spieratrophie. De bewegingen in de 
schouder zijn in alle richtingen iets beperkt en worden actief zowel als passief 
door patiente als pijnlijk ondervonden. 

Operatieverslag van 28-7-'36: Algemene anaesthesie. Incisie over de voorzijde 
van de m. deltoideus. Bicepspees opgezocht, na splijten van de m. deltoideus in 
het spiervezelverloop. De bicepspees wordt stevig vastgehecht aan het periost 
in de sulcus intertubercularis. Sluiten van de wond in lagen. Drukverband. Drie 
weken later wordt begonnen met actieve oefeningen van de schouder. Op 2-1 1-'45 
komt patiente op de polikliniek wegens een luxatie van de linker arm na een 
epileptisch insult. Röntgenologisch wordt een luxatio axillaris gevonden met 
fractuur van het tuberculum majus. De rechter schouder bleek bij onderzoek 
bijna geheel stijf te zijn. Röntgenologisch was er sprake van arthrosis. 

Naonderzoek: Dit is niet mogelijk, aangezien patiente in april 1962 bleek te 
zijn overleden. 

Resultaat van de operatie: Gezien de bevindingen in 1945 : zeer matig. 

Methode N1coLA: Dit een typische ophangbandoperatie, waar
bij gebruik wordt gemaakt van de bicepspees. Met behulp van een 
boor wordt een kanaal door de humeruskop gedreven. Vervolgens 
wordt de lange bicepspees aan de onderzijde van de sulcus inter
tubercularis doorgesneden en het proximale deel door het benige 
kanaal getrokken. Hierna wordt het distale deel van de bicepspees 
weer vastgehecht aan het proximale deel. 

Vier pa tien ten werden volgens deze methode geopereerd: 

Patient 6. T. W., man, 19 jaar, landarbeider. H.M. 1 1-7-'4 1. 
Opgenomen: 11-7-' 4 1. 

Anamnese: Anderhalf jaar geleden luxeerde de linker schouder na een val op 
het ijs. Daarna heeft patient nog zeven keer, met steeds korter durende tussen
pozen, een luxatie van die schouder gehad. De eerste luxaties werden door de 
huisarts, de latere door patient zelf gereponeerd. Nimmer heeft patient aan 
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epilepsie geleden. Wel lijdt een neef van de vader hieraan. Habituele schouder" 
luxaties komen niet in de familie voor. 

Status localis van de linker schouder: Lichte atrophie van de bovenarm. 
Verder normale contouren van de schouder. Volledig normale beweeglijkheid 
van de schouder, hoewel patient de exorotalie en abductie zeer omzichtig uit
voert. Bij palpatie wordt geen gewrichtskraken waargenomen. 

Operatieverslag van 15-7-'41 :  Algemene anaesthesie. Incisie over de voorzijde 
van de m. deltoideus, lateraal van en evenwijdig aan de groeve van Mohrenheim. 
De m. biceps opgezocht. De pees van de lange kop wordt distaal van de sulcus 
intertubercularis doorgesneden. Het kapsel geopend en een boorkanaal gemaakt 
in het midden van de kop. Hierdoorheen het proximale deel van de bicepspees 
gehaald. Hechten van het proximale aan het distale deel van de bicepspees. Het 
kapsel wordt gesloten. Wond sluiten in lagen. Rekverband met arm in abductie. 
Op 8-8-'4 1 wordt patient in goede toestand ontslagen. 

Naonderzoek op 25-11-'63: Na de operatie heeft patient nog drie reluxaties 
gehad, de eerste vier jaar na de operatie en de laatste tien jaar geleden. Deze 
reluxaties ontstonden alle na lichte traumata. Zijn enige last is beperking van de 
beweeglijkheid. Geen pijn. Hij is tevreden over het operatieresultaat. Bij onder
zoek blijkt er geen spieratrophie te bestaan en is er een goede kracht bij abductie. 
Er bestaat een vrij breed litteken aan de voorzijde van de schouder. De beweeg
lijkheidsbeperking blijkt alleen uit een abductiebeperking links van 20°. De 
adductie, exo- en endorotatie, benevens de flexie en extensie zijn beiderzijds 
normaal. 

Röntgenonderzoek: Vergelijkende schouderfoto's. 
1. Voor-achterwaartse opname: Geen arthrosis. Geen defect aan humeruskop 

of cavitas glenoidalis. Het kanaal door de humeruskop is te zien wegens 
de sclerotische wand. 

2. Axillaire opname: Klein defect in de humernskop waarneembaar. 
3. Opname volgens Didiée: Mislukt. 
4. Opname volgens Hermodsson: Geen duidelijk defect te zien. 
Resultaat van de operatie: Pover. 

Patient 7. B. T. , vrouw, 23 jaar, geen beroep. H.M. 8-7-'41. 
Opgenomen: 8-7-'41. 

Anamnese: Een half jaar voor opname luxeerde patiente beide schouders 
bij het aantrekken van een jurk. Zij lijdt aan epilepsie en heeft een spastische 
gang, hoge reflexen aan de benen en een knieclonus rechts. Beiderzijds is de 
Babinski reflex positief. Zeer waarschijnlijk heeft zij een geboortetrauma gehad, 
dat voor de afwijkingen verantwoordelijk kan worden gesteld. Het gelukte 
de schouders te reponeren, maar de rechter reluxeerde nog enige keren. 

Status localis van de rechter schouder: De rechter arm is atrophisch, 
vooral de schouderkap. De bewegingen van de rechter humerus in het schouder
gewricht zijn sterk beperkt. In de linker schouder zijn crepitaties bij beweging 
te voelen. 

Operatieverslag van 16-7-'41: Algemene anaesthesie. Incisie over de voorzijde 
van de rechter schouder, lateraal van en evenwijdig aan de groeve van Mohren
heim. De m. deltoideus in vezelverloop gespleten en zo doorgedrongen tot de pees 
van de m. subscapularis. Deze met het gewrichtskapsel geïncideerd. Het gelukt de 
humernskop, die geluxeerd blijkt te zijn, te reponeren. De voorrand van de cavitas 
glenoidalis is sterk afgevlakt. Er wordt een kanaal geboord door de kop van de 
humerns vanaf de onderzijde van de sulcus intertubercularis tot in het midden 
van de kop. Hierdoorheen wordt het distaal doorgesneden proximale deel van 
de lange bicepspees gehaald, om daarna weer aan het distale deel te worden 
vastgehecht. Hierna wordt het kapsel gesloten en vervolgens de wond in lagen 
gesloten. Velpeau verband. Op 29-7-'41 krijgt patiente een abductiespalk. Bij 
poliklinische controle op 29-8-'4 1 blijkt er een lichte adductiecontractuur in de 
schouder te bestaan, waarvoor oefeningen worden voorgeschreven. Op 9-2-'42 

70 



blijkt klinisch een arthrodese in de schouder te zijn opgetreden met een ernstige 
adductiecontractuur. Een naonderzoek in 1963 kon niet plaatsvinden, aangezien 
de huisarts schreef, dat patiente onmogelijk naar Groningen kon komen, wegens 
de slechte algemene toestand. Zij had na de operatie echter een reluxatie van de 
schouder gehad en bad nog vele klachten. Zij was ontevreden over het operatie
resultaat. 

Resultaat van de operat,ie: Slecht. 

Patient 8. A. v. d. W., vrouw, 21 jaar, geen beroep. H.M. 18-6-'41. 
Opgenomen: 18-6-'4 1. 

Anamnese: Tijdens een epileptisch insult met een val, luxeerde 2½ jaar geleden 
de rechter humerus. De moeder reponeerde zelf de luxatie, waarna nog ettelijke 
reluxaties volgden. Sinds 15 jaar lijdt patiente aan epilepsie. Er komen geen 
habituele luxaties in de familie voor. Patiente is twee jaar geleden elders wegens 
de luxaties van de rechter schouder geopereerd. Dit heeft echter niet verhinderd 
dat de luxaties recidiveerden. 

Status localis van de rechter schouder: Een litteken van de vorige operatie 
is aan de voorzijde aanwezig. De schoudercontour is afgeplat. Het bewegings
onderzoek is, gezien de habitus van patiente, niet uitvoerbaar. 

Operatieverslag van 25-6-'4 1 :  Algemene anaesthesie. Incisie over de groeve van 
Mohrenheim. Er blijkt geen kapselscheur te bestaan. De pees van de lange kop 
van de m. biceps blijkt te zijn vastgehecht in de sulcus intertubercularis (Methode 
Rupp). De sulcus wordt geopend en de pees hieruit  losgemaakt. Daarna wordt 
het gewricht geopend. Een kanaal wordt door de kop van de humerus geboord, 
waardoorheen de doorgesneden pees van de lange bicepskop gehaald wordt. Deze 
wordt vervolgens weer vastgehecht aan het perifere deel van deze pees. Het 
gewrichtskapsel wordt gesloten. De wond wordt in lagen gesloten. Velpeau 
verband. 

Naonderzoek: Patiente wordt verpleegd in de Psychiatrische Inrichting "Den
nenoord" en blijkt een matige schouderfunctie te hebben. Een nauwgezet onder
zoek in Groningen lijkt de geneesheer aldaar technisch onmogelijk. 

Resultaat: Lijkt slecht. 

Patient 9. G. T., man, 42 jaar, fabrieksarbeider. H.M. 14-3-'4 1. 
Opgenomen: 14-3-'41. 

Anamnese: Vijf jaar geleden luxeerde de rechter schouder bij het opgooien 
van een pak strocarton. Na repositie luxeerde de schouder nog viermaal, met 
regelmatige tussenpozen, steeds na een geforceerde abductiebeweging. Patient 
lijdt niet aan epilepsie en in de familie komt geen epilepsie en komen geen 
habituele luxaties voor. 

Status localis van de rechter schouder: Normale contouren van de schouder. 
Er is een normale beweeglijkheid in de schouder. Ook de abductie en exorotatie 
worden onbelast normaal u itgevoerd. Bij palpatie worden geen crepitaties waar
genomen. 

Operatieverslag van 17-3-'4 1 :  Algemene anaesthesie. Incisie aan de voorzijde 
van de rechter schouder evenwijdig aan en lateraal van de groeve van Mohren
heim. Openen van het schoudergewricht door incisie van het peesblad van de 
m. subscapularis met daaronder l iggend kapsel. Een boorkanaal in de humerus
kop wordt gemaakt van lateraal-onder naar mediaal-boven en komt daarmee in 
de gewrichtsholte uit. Door dit boorkanaal wordt de doorgesneden pees van de 
lange bicepskop gehaald. Daarna wordt de pees weer gehecht aan het perifere 
deel van de pees. De gewrichtsholte wordt gesloten met geknoopte catgut hech
tingen door kapsel en subscapularispees. De wond wordt in lagen gesloten. 
Gipsspalk in 90° abductie van de bovenarm gedurende zes weken. Ontslag op 
1-4-'4 I .  

Naonderzoek o p  26-4-'63: Na de operatie i s  er nimmer een reluxatie opge
treden. Patient werkt nog steeds op de strocartonfabriek en spaart de arm niet 
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bij zijn zware werk. Hij is enthousiast over het operatieresultaat. Bij onderzoek 
is er een breed litteken voorop de schouder aanwezig. Er is geen spieratrophie. 
De functie van de schouder is in abductie, adductie, anteflexie, extensie en endo
rotatie beiderzijds gelijk. De exorotatie is rechts echter 40°, in tegenstelling met 
de linker schouder, waar deze 70° bedraagt. Er bestaat rechts dus een lichte 
exorotatiebeperking. 

Röntgenonde1·zoek: Vergelijkende schouderfoto's. 
1. Voor-achti!rwmutse opname: Diffuse botat rophie rechts. Geen typisch 

kopdefect waarneembaar. De sclerotische wand van het boorkanaal is 
fraai waarneembaar. 

2. Axillaire opname: Aanduiding van typisch kopdefect. Lichte periostale 
verkalkingen beneden de sulcus intertubercularis. 

3. Opname volgens Didiée: Hier is het typische defect te zien. 
4. Opname volgens H1m11odsson: Het typische defect is met de sclerotische 

wand waarneembaar. 
Conclusie: Het resultaat van de operatie is goed. 

Methode HENDERSON : Deze ophangoperatie bestaat uit een 
fixatie, geheel extra-articulair, van de hurneruskop met een trans
plantaat van de pees van de m. peronaeus longus aan het acrornion . 
Nadat dit transplantaat van een onderbeen is verkregen, wordt het 
operatieterrein met een "sabrecut incision" à vue gebracht. Met be
hulp van een boor worden nu twee horizon�ale tunnels gedreven, 
één in het acromion en één in het tuberculum rnajus, beide in een 
sagittaal vlak. Hierna wordt het peestransplantaat als een ring door 
beide tunnels gebracht en worden de einden aan elk.aar gehecht. 

Drie patienten werden volgens deze methode geopereerd : 

Patient 10. D. K.-Y. ,  vrouw, 23 jaar, geen beroep. H .M .  29-6-'43. 
Opgenomen:  29-6-'43. 

Anamnese: Kreeg l jaar geleden een epileptisch insult, waarbij de rechter 
schouder luxeerde. Dit heeft zich nog menigmaal herhaald en kwam op het 
laatst driemaal per week voor. Het geschiedde zelfs bij de geringste bewegingen, 
zoals het omslaan van een bladzijde uit een boek. Patiente lijdt aan epilepsie 
sinds de partus van haar eerste kind, nu drie jaar geleden. In de familie komt 
geen epilepsie voor, evenmin als habituele schouderluxaties. 

Status localis van de rechter schouder: B ij inspectie blijken de schoudercon
touren beiderzijds gelijk te zijn. De beweeglijkheid in de rechter schouder is 
volkomen normaal. Bij palpatie wordt geen crepitatie in het gewricht gevoeld. 
Een röntgenfoto werd niet gemaakt. 

Operatieverslag van 2-7-'43: Algemene anaesthesie. 
l e  tempo: Van de laterale zijde van het rechter bovenbeen wordt een lange 

reep van de fascia lala verkregen. 
2e tempo: Kapvormige 'incisie (sabrecut incision) over het acromion met vrij

leggen van acromion en humeruskop. Met een boor wordt een tunnel geboord 
door het acromion en het tuberculum rnajus. Vervolgens wordt de reep fascia, 
welke tot een rol is vervormd, door beide kanalen heen getrokken. waarna beide 
uiteinden aan elkaar worden gehecht. De wond wordt in lagen ges.loten. Verband 
in abductiespalk. Op 21-7-'43 volgt na een ongestoord postoperatief beloop ont
slag uit het z iekenhuis. 

Naonderzoek: Uit de gegevens blijkt, dat een maand na ontslag uit het 
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ziekenhuis een reluxatie in de rechter schouder is opgetreden bij een epileptisch 
insult. Deze werd in narcose gereponeerd. Uit het Gemeente-archief bleek, dat 
patiente in 1 945 was overleden, zodat verder naonclerzoek onmogelijk was. 

Conclusie: Het resultaat van de operatie lijkt slecht. 

Patlent l l . D. K., man, 25 jaar, boerenknecht. H.M. 27-3-'42. 
Opgenomen: 27-3-'42. 

Anamnese: Bij het leide;i van een paard aan de teugel in 1939, rukte het 
paard plotseling met het hoofd, waardoor er een geforceerde abductie
en exorotatiebeweging op de rechter humerus werd uitgeoefend, zodat deze 
luxeerde. Deze werd door de huisarts gereponeerd. Hierna heeft patient nog 
1 5  maal een reluxat ie gehad, steeds bij abductie. ln de familie komt geen epilep
sie voor en patient heeft hier zelf ook nimmer aan geleden. 

Sfatus localis van de rechter srhouder: De rechter schouder staat iets lager 
dan de linker. De contour van de schouder is rechts iets schever. De beweeglijk
heid is volkomen normaal. De bewegingen zijn niet pijnlijk. De abductie tegen 
een weerstand in is rechts wat gevoelig. 

Operatieverslag van 31 -3-'42: Algemene anaesthesie. Boogvormige incisie over 
de voorkant van de schouder naar posterolateraal. Huidlap omgeklapt. De 
m. deltoideus wordt in de vezelrichting gespleten. Een boorkanaal wordt horizon
taal door het acromion en tuberculum majus geboord. Hierdoorheen wordt een 
25 cm lange fascia lata strook, welke verkregen is van het rechter been, ge
haald. De uiteinden worden met linnen aan elkaar gehecht. De wond wordt in 
lagen gesloten. Draadspalk in abductie. Op 2'2-4-'42 wordt begonnen met actieve 
oefeningen. Op 2 1-5-'42 volgt ontslag uit het ziekenhuis. Geen poliklinische 
controle geweest. 

Naonderzoek: Ondanks herhaalde oproepen is patient nimmer hiervoor ver
schenen. Wel beantwoordde hij een vragenformulier. Hij heeft nimmer een re
luxatie van de schouder na operatie gehad. Hij is volledig klachtenvrij, heeft 
een zeer goede schouderfunct ie en is enthousiast over de operatie. 

Conclusie: Het resu haat van de operatie is goed. 

Patient 12. J. D., man, 1 9  jaar, boerenkne�ht. H.M. 29-1-'42. 
Opgenomen: 29-1-'42. 

Anamnese: Een half jaar geleden viel patient van een boerenwagen af en 
luxeerde de rechter schouder. Deze werd door de huisarts gereponeerd. De 
tweede luxat ie in dezelfde schouder k reeg patient toen een polit ieagent een 
maand later bij een ruzie (C

2
HaOH) aan de arm trok. De derde keer luxeerde 

de arm bij het hakken van houtblokken, waarbij de arm flink geabduceerd en 
geëxoroteerd werd. Patient leed nimmer aan epilepsie. In de familie komt dit 
ook niet voor, evenmin als habituele luxaties. 

Status localis van de rechter schouder: De rechter schouder staat wat lager 
en wat meer naar voren clan de linker. De contouren van de schouclerkap zijn 
beiderzijds gelijk. Bij palpat ie wordt crepitatie in het gewricht gevoeld. Er is 
een goede beweeglijkheid in de schouder, hoewel patient met het oog op re
luxatie de bewegingen langzaam uitvoert. De k racht in de bovenarm is rechts 
minder dan links. Er is geen röntgenfoto meer beschikbaar. 

Operatieverslag van 2-2-'42: Algemene anaesthesie. 
le tempo: Uit het rechter bovenbeen wordt een 30 cm lange fascia lala 

strook gepraepareerd. 
2e tempo: Een huidlap over de m. deltoideus wordt losgepraepareerd. De 

111 .  deltoideus wordt dan op twee plaatsen tot op het kapsel gespleten. Vervolgens 
worden twee tunnels geboord, één in het acromion en één in het tuberculum 
majus. De fascia strook wordt vervolgens door beide kanalen heen gehaald 
en de einden worden aan elkaar gehecht. De m. deltoideus en de wond worden 
in lagen gesloten. Abductiespalk. Op 12-3-'42 verlaat patient de kliniek. 

Naonderzoek op 26-4-'63: Na de operatie is er nog één reluxatie geweest. 
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Dit geschiedde in J 955 na een trap van een paard. Hij heeft geen last 
van de schouder en een zeer goede functie. Het litteken van het rechter 
bovenbeen vertoont een lichte spierhernia. De m. infraspinatus is atrophisch. 
Een doof gevoel in de rechter ringvinger en pink, hetgeen ontstaan is direct 
in aansluiting op de operatie, is nog steeds onverminderd aanwezig. De kracht 
van de bovenarm is rechts geringer. 

Röntgenonderzoek: Vergelijkende schouderfoto's. 
1. Voor-achterwaartse opname: Geen typisch defect waarneembaar. Fragmen

tatie van laterale deel van acromion wegens boorkanaal. 
2. Axillaire opname: Het boorkanaal van de kop is fraai te zien. Geen typisch 

defect. 
3. Opname volgens Didiée: Geen duidelijk typisch kopdefect. De voorrand 

van de pan lijkt intact. 
4. Opname volgens Hermoclsson: Mislukt. 

Conclusie: Matig resultaat van de operatie. 

Arthrodese: Door geboorteverlammingen kunnen luxaties op
treden, die een recidiverend karakter kunnen krijgen (Hoofdstuk 
I ) .  Gezien de slechte schouderfunctie 1s de indicatie arthrodese hier 
de meest logische. 

Eén patient werd aldus behandeld en werd ook m de dissertatie 
van FoNTIJNE ( 1 965) vermeld :  

Patient 13. B .  W .  de V., jongen, 1 2  jaar, scholier. H.M. 3-4-'56. 
Opgenomen: 3-4-'56. 

Anamnese: In juli 1954 luxeerde patient de linker schouder bij gymnastiek. 
Hij hield pijn in de schouder en meent dat deze toen niet gereponet:rd 
werd. De zwelling, die na de luxatie ontstaan was, verdween echter wel. Wan
neer hij de arm forceerde, kreeg hij telkens weer last van de schouder, hetgeen 
hij als een luxatie interpreteerde. Een chirurg adviseerde in l 955 een operatie, 
waarop patient niet inging. Een. moeilijke partus was debet aan de schouder
verlamming links, welke patient reeds lang klachten veroorzaakte. Hij was hier
voor langdurig geëlectriseerd in zijn kinderjaren. Epilepsie of habituele luxaties 
komen niet in de familie voor. 

Status localis van de linker schouder: Bij inspectie blijkt er een forse atrophie 
van de m. deltoideus te bestaan. Er is een duidelijke actieve bewegingsbeper
king in de schouder, vooral de abductie en anteflexie. Passief echter is de arm 
gestrekt omhoog te brengen en is de abductie normaal mogelijk. Bij actieve 
abductiepogingen luxeert de humeruskop gedeeltelijk naar voren. 

Röntgenfoto van de linker schouder: Gedeformeerde panrand. Duidelijke 
open epiphysairlijn van de humcrus. Geen aanduiding van typisch kopdefect. 

Operatieverslag van 4-4-'56; Algemene anaesthesie. Incisie in sulcus deltoideo
pectoralis. De m. deltoideus losgemaakt van het acromion. Het kapsel aan de 
voorzijde geopend. De kop wordt geluxeerd en het kraakbeen er afgeknabbeld. 
Evenzo de gewrichtskom geaviveerd. De kop weer in de kom gedrukt en ge
fixeerd met een Steinmann pen. Het acromion wordt stevig op de humeruskop 
vastgehecht, nadat het bij de basis was doorgezaagd. Kapsel met catgut ge
sloten. Borstarmgips in 60° abductie. Op 21-4-'56 wordt de Steinmann pen 
verwijderd wegens een wondinfectie en de wond wordt gereinigd. Het gips wordt 
op 18-8-'56 verwijderd. De arthrodese blijkt geslaagd. Er is voldoende callus 
gevormd. 

Naonderzoek op 4-3-'64: Er zijn postoperatief geen luxaties geweest. D� 
actieve beweeglijkheid in de schouder is iets toegenomen na de operatie. De 
abductie blijkt 55° en de anteflexie 80° te zijn. 

74 



Röntgenonderzoek: 
Voor-achterwaartse opname: Typische arthrodese in de linker schouder met 

henige doorbouw. 
Conclusie: Het resultaat van de arthrodese is bevredigend. 

,,Ribplastiek": Een min of meer geïmproviseerde ingreep, ter vor
ming van een "butée préglénoidienne", werd in 1935 verricht. Deze 
methode gaat uit van de gedachte een remblokje voor het gewricht 
te plaatsen, waardoor een luxatie mechanisch wordt tegengegaan. 

Dit werd bij één patient zonder succes verricht. 

Pafient 14.  A. H., man, 31  jaar, arbeider. H.M. 9-9-'35. 
Opgenomen: 9-9-'35. 

Anamnese: Twaalf jaar geleden viel patient plat voorover op de grond. Hier
bij schoot de rechter arm naar voren uit het lid. De huisarts reponeerde de 
schouder. Hierna namen de luxaties in frequentie toe, na steeds geringer trau
ma. Op het laatst geschiedde het zelfs bij het uittrekken van een jas. Patient 
heeft nimmer aan epilepsie geleden en ook in de familie komt dit niet voor, 
evenmin als habituele luxaties. 

Status localis van de rechter schouder: Bij inspectie zijn er normale schou.
dercontouren zonder tekenen van spieratrophie. Er is een normale beweeglijk
heid in het schoudergewricht, waar bij palpatie geen crepitaties worden waa1:
genomen. Abductie en exorotatie worden echter uiterst voorzichtig volbracht," 
wegens het gevaar voor reluxatie. 

Operatieverslag van 1 7-9-'35: 
le tempo: Locaalanaesthesie met novocaine ter partiële resectie van de 5e 

rib rechts. Deze wordt over een lengte van 6 cm subperiostaal gereseceerd. 
2e tempo: Algemene chlooraethyl-aether anaesthesie. Incisie over de voor

zijde van het schoudergewricht evenwijdig aan en lateraal van de sulcus deltoideo
pectoralis. Het stukje rib wordt geschroefd aan het acromion en het andere 
einde gehecht aan de pezen van de m. biceps en m. coracobrachialis. Het ge
wrichtskapsel wordt ongemoeid gelaten. Drukverband. Op 10-1 0-'35 krijgt pa
tient een reluxatie in bed. Hiervoor krijgt hij een draadrekverband zonder succes. 
Een repositie in narcose heeft slechts kortdurend succes, want na zes dagen treedt 
er weer een reluxatie op. Besloten wordt tot heroperatie op 1 2-11-'35. Hierbij 
gelukt het wel een bloedige repositie te verkrijgen. De kop zit vlak onder en 
even voor de cavitas glenoidalis. Besloten wordt de arm ter verkrijging van een 
arthrodese in abductie te immobiliseren. Abductiegips. Dit wordt enkele maan
den later verwijderd, waarbij er een ankylose in de schouder blijkt te zijn ont
staan. 

Naonderzoek op 1 5- 1 1-'63: In 1944 werd patient elders wegens klachten van 
de schouder geopereerd, waarbij het stukje rib dat los was komen te liggen, 
werd verwijderd. De arm bleek volkomen stijf te zijn in het schoudergewricht. 
De rotaties waren opgeheven. De anteflexie en abductie werden door het be
wegen van het schouderblad volvoerd tot respectievelijk 70° en 80°. Er bestond 
een afplatting van de schouder en de humeruskop was palpabel aan de voor
zijde van de schouder. De gehele schouderkapmusculatuur was atrophisch. Patient 
werkt nog als groentesorteerder. 

Röntgenonderzoek: Voor-achterwaartse opname van de schouder: Luxatio 
anterior inveterata. 

Conclusie: Het resultaat van de behandeling is onbevredigend. 
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Bottransplantatie: Na 1942 werd onder invloed van de dissertatie 
van LEGUJT (1942) overgegaan op de bottransplantaties. Hierbij 
werd in grote lijnen de techniek aangegeven door NooRDENBOS 
(1938) gevolgd. Het gaat hier om het vormen van een extra-articu
lair rembiokje, dat hij maakt van fibulabot. Dit wordt stevig ge
slagen in een boorkanaal aan de voorzijde van het collum scapulae. 

Aangezien bij onze patienten dikwijls het kapsel wel geopend 
werd, zowel ter inspectie van het gewricht als voor het maken van 
een duplicatuur, worden de patienten in twee groepen besproken. De 
eerste groep noemen wij de methode NooRDENBOS en de andere groep 
de methode NooRDENBOS met dupl icatuur. 

Methode NooRDENBOS: Typische voorbeelden van patienten aldus 
behandeld zijn: 

Paticnt 15 .  R. V., man,  34 jaar, landbouwer. H.M. 25-9-'42. 
Opgenomen :  15- 12-'43. 

Anamnese: Slipte op het ijs met een slede in 1938. H ierbij luxeerde de linker 
schouder. Hij heeft daarna nog ettelijke luxaties gehad van dezelfde s:houder, 
welke op het laatst bij de geringste beweging van de arm in exorotatie en 
abductie werden ingeleid. Patient reponeerde de arm dan zelf. Hij is geen lijder 
aan epilepsie. Ook in de familie komt dit niet voor, evenmin -als habituele 
luxaties. 

Status localis van de linker schouder: Aspect van de schCiuder: normale 
contouren. Geen tekenen van spieratrophie. De beweeglijkheid passief en actief 
is normaal. Crepitalies in hel gewricht te voelen .  Hij kan de arm n iet wille
keurig luxeren. 

Rönt�enfoto van de linker schouder: Geen duidelijk typisch kopdefect. 
Operatieverslag van 1 6-12-'43: Algemene anaesthesie. 
le temjlo: Van de linker fibula wordt na een lengte-incisie een 8 cm lang 

stuk subperiostaal gereseceerd. Wond in lagen gesloten. 
2e tempo: Incisie over de groeve van Mohrenheim. De m. deltoideus wordt 

lateraal weggehouden met stompe haken. Het gewricht wordt niet geopend. 
Wel wordt de bovenrand van de m. subscapularis ingekerfd. Hel collum scapu
lae wordt nu zichtbaar, waarin in schuin voor-achterwaartse richting een bo-or
kanaal wordt gedreven. Hierin wordt hel aangepunte bol l ransplantaat v:rn de 
fibula stevig met een hamer en drevel v2.stgeslagen. Het steekt 3 ½ cm uit. De 
wond wo/'dt in lagen gesloten. Gipsverband. Na een 0!1gesloord postoperatief 
beloop wordt patient op 30- 12-'43 ontslagen. 

Naonclerzoek op 20-6-'63: Er zijn na de operatie nimm::r luxaties opgetreden 
en hij doel volledig zijn werk als landbouwer. Hij heeft geen pijnklachten of 
klachten van moeheid in de schouder. Hij is enthousiast over het operatie
resultaat. Bij onderzoek wordt er geen spieratrophie aangetroffen. H et 
litteken is verbreed, maar niet ontsierend. Alle bewegingskwaliteiten zijn in 
beide schouders gelijk. De exorotatie is beiderzijds 35 ° . De kracht is beiderzijds 
gelijk. 

Röntgenonderzoek: 
1. Voor-achterwaartse opname: Fraaie kop en gewrichtsspleet. Geen typisch 

kopdefect waarneembaar. Klein transplantaat in goede positie voor de 
panrand. 

2. Axillaire opname: Fraai transplantaat. 
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3. Opname volgens Didiéc: Geen typisch kopdefecl .  De voorste panrand is 
gedeeltelijk door het bottransplantaat bedekt. Het transplantaat zit fraai. 

4. Opname volgens Hcrmodsson: Geen typisch kopdefect waarneembaar. 
5. Opname volgens Stryker: Gaaf gewricht. Geen typisch defect waarneembaar. 

Conclusie: Het resultaat van de operatie is uitstekend te noemen. 

Paticnt 1 6. F. K.-C., vrouw, 26 jaar, ,,l innenmeisje". H .M. 23-3-'50.  
Opgenomen: 23-3-'50. 

Anamnese: Zou vanaf het Se  jaar geregeld subluxaties van beide schouders 
hebben, welke ze d irect zelf reponeerde. Op haar l 5e jaar kreeg ze na 
een val, een luxatie links, die nu echter slechts door de huisarts kon worden 
gereponeerd. Deze luxaties verhinderen patiente het dagel ijks werk niet. Wan
neer ze echter plotselinge achterwaartse en abducerende bewegingen maakt, 
luxeert ze de schouder. Aan epilepsie heeft patiente niet geleden. Ook in de 
famil ie komt dit niet voor. 

Status localis linker schouder: Bij inspectie zijn de schoudercontouren nor
maal. Er is geen spieratrophie. De beweeglijkheid van beide schouders is nor
maa l .  Er worden geen crepitaties in het gewricht waargenomen. 

Röntgenfoto van de schouders: Beiderzijds du idel ijk typisch humernskopdcfect. 
Normale contouren van de gewrichtspan. Geen tekenen van arthrosis deformans. 

Operatieverslag van 29-3-'50: De linker schouder wordt geopereerd. Algemene 
intratracheale lachgas-zuurstof anaesthesie. 

le tempo: Uit de linker fibula wordt een 6 cm lang stuk subperiostaal ge
reseceerd. De wond wordt in lagen gesloten. 

2e tempo: Huidincisie over de groeve van Mohrenheim. Er wordt stomp prae
parerende tot het peesblad van de m. subscapularis doorgedrongen. Dit wordt 
met het gewrichtskapsel intact gelaten. Het gewricht wordt niet geopend. Met 
behulp van een spijker wordt een gat in het collum scapulae geslagen door de m. 
subscapularis. Daarna wordt door dit gat een boor gebracht waarmede een boor
kanaal van ½ cm diameter wordt verkregen. Hierna wordt het aangepunte 
bottransplantaat stevig in dit kanaal vastgeslagen. Het steekt 3 cm u it, schuin 
naar voren. De wond wordt in lagen gesloten. Abductiegips. Op 5-4-'50 volgt 

Fig. 12. 
Pat. 16. Transplantaat in voor-achterwaartse projectie. 
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ontslag uit het ziekenhuis. Bij poliklinische controles blijkt de linker arm zijn 
normale beweeglijkheid langzaam terug te krijgen. 

Naonderzoek op 8-2-'63: Reluxaties heeft patiente nimmer na de operatie 
gehad. Zij doet haar werk als huisvrouw normaal. Wel heeft zij nog enkele malen 
een luxatie van de niet geopereerde schouder, waarvoor operatieve therapie niet 
nodig werd geacht. Zij heeft geen klachten van de schouder en alle functies in 
het schoudergewricht kan zij verrichten. Er bestaat met name geen exorotatie
beperking. Het litteken is fraai genezen en matig breed. Er is geen spieratrophie. 

Röntgenonderzoek: 
1. Voor-achterwaartse opname: Fraaie stand van het bottransplantaat. Het 

transplantaat is duidelijk in afmeting kleiner geworden (Fig. 12) in verge
lijking met de postoperatieve X-foto. Een duidelijk humeruskopdefect waar
neembaar. Spoor arthrosis. 

2. Axillaire opname: Transplantaat zit fraai. Geen duidelijk humeruskopdefect. 
Voorrand van de pan is gaaf. 

3. Opname volgens Didiée: Humeruskopdefect waarneembaar. Transplantaat 
zit fraai. 

4. Opname volgens Hermodsson: Defect niet waarneembaar. 
5. Opname volgens Stryker: Geen duidelijk humeruskopdefect. 

Conclusie: Het resultaat van de operatie is goed. 

Patient 17. F. J. V., man, 19 jaar, loodgieter. H. M. 3- 1-'52. 
Opgenomen:  3- 1-'52. 

Anamnese: Patient viel in 1 949 van een trapje bij het ophangen van een 
lamp aan het plafond. Hierbij luxeerde hij de linker schouder. De huisarts re
poneerde de luxatie. Nadien beeft patient nog 8 keer een reluxatie gehad bij 
stoeien en zwemmen. Hij krijgt het dan als de arm naar boven en achteren 
wordt bewogen. Patient is geen lijder aan epilepsie. Ook in de familie komt 
dit niet voor, evenmin als habituele luxaties. 

Status localis van de linker schouder: Bij inspectie zijn de schoudercontouren 
beiderzijds normaal. Er is geen spieratrophie. De beweeglijkheid is ook in beide 
schouders gelijk. Er worden geen crepitaties in het gewricht gevoeld. De be
wegingen zijn niet pijnlijk. 

Röntgenfoto van de linker schouder: In voor-achterwaartse richting een aan" 
duiding van een typisch defect. Fraaie gewrichtskom. Geen arthrosis. 

Operatieverslag van 10-1-'52: Algemene intratracheale anaesthesie. 
le tempo: Van het rechter kuitbeen wordt een 6 cm lang stuk afgenomen. 

De wond wordt in lagen gesloten. 
2e tempo: Incisie langs de voorrand van de m. deltoideus. Het gewrichts

kapsel wordt ongemoeid gelaten, evenals de processus coracoideus met aan
hechtende spierbundels. In het collum scapulae wordt eerst een spijker geslagen 
gevolgd door een boor, welke een boorkanaal van een halve centimeter diameter 
in de scapulahals boort. Hierin wordt het aangepunte bottransolantaat stevig 
vastgeslagen. Het steekt 3 cm uit. De wond wordt daarna in lagen gesloten. 
Abductiegips aangelegd. Op 1 6- 1-'52 volgt ontslag uit het ziekenhuis om patient 
verder poliklinisch te vervolgen. 

Naonderzoek op 26-3-'64: Sinds de operatie is patient vrij van luxaties. Hii 
doet zijn werk volledig in een loodgietersbedrijf. Hij is volledig klachtenvrij 
en heeft een normale beweeglijkheid in de schouder. Hij is enthousiast over 
het operatieresultaat. Bij onderzoek bestaat er geen spieratrophie. Wel bestaat 
er een breed litteken aan de voorzijde van het gewricht. De kracht in de schou
der is normaal. Bij bewegingen in de schouder is de exorotatie links 30° be
perkt ten opzichte van rechts. Alle andere bewegingskwaliteiten zijn beiderzijds 
gelijk. 

Röntgenonderzoek: 
1 .  Voor-achterwaartse opname: Geen aanduidingen voor arthrosis. Het bot

transplantaat zit goed. Er is geen duidelijk typisch kopdefect waarneem
baar (Fig. 1 3). 
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Fig. 13. 
Pat. 17. Transplantaat in voor-achterwaartse opname. 

2. Axillaire opname: Het transplantaat is duidelijk kleiner geworden in ver
gelijking met de postoperatieve foto. Gave kop. Geen arthrosis. 

3. Opname volgens Didiée: Geen duidelijk kopdefect. De voorrand van de 
gewrichlspan is afgevlakt. 

4. Opname volgens Hermodsson: Aanduiding van typisch kopdefect. 
5. Opname volgens Stryker: Bottransplantaat in goede positie. Geen typisch 

kopdefect waar te nemen. 
Conclusie: Het resultaat van de operatie is goed. 

Patient 18.  H. de J., man, 35 jaar, politieagent. H. M. 28-4-'55. 
Opgenomen: 28-4-'55. 

Anamnese: In 1948 viel patient bij een stoeipartijtje van de stoel af. De 
huisarts reponeerde een hierbij ontstane luxatie van de rechter schouder. Een 
jaar later luxeerde de arm weer bij het wieden van onkruid in de tuin. Hierna 
ging het goed tot hij in 1953 bij het dichttrekken van een bovenluikje in een 
autobus weer een luxatie kreeg. In 1955 geschiedde het voor de vierde keer, 
toen hij slechts de hand uitstrekte om een deur te openen. Er komt in de frmilie 
geen epi lepsie en er komen geen habituele luxaties voor. 

Status localis van de recht�t schouder: Bij inspectie worden normale schou
dercontouren gezien. Er is geen sprake van spieratrophie van de s-::houder
musculatuur. Er is een onbeperkte beweeglijkheid in alle richtingen. Het ge
wrichtskapsel voelt niet verdikt aan. Er worden geen crepitaties gevoeld. 

Operatieverslag van 3-5-'55: Algemene intratracheale anaesthesie. 
le tempo: Uit de linker tibia wordt na een overlangse huidincisie een 

boten! van 6 cm lengte en l cm dikte gezaagd. Dit wordt gedaan met behulp 
van de tweebladige electrische roterende zaag. Sluiten van de wond in lagen. 

2e tempo: Huidsnede over de groeve van Mohrenheim. De processus coracoi
deus met aanhechtende m. coracobrachialis en korte bicepskop wordt afge
slagen met osteotoom en naar caudaal weggehouden. De pees van de m. sub
scapularis en het kapsel worden niet geopend. Met behulp van een priem en hand
boor wordt nu een boorkanaal verkregen in het collu1n s:apulae. Dit wordt op 
de last gedaan, waarbij door de m. subs:apularis wordt gestoten. Na enige 
moeite wordt nu de aangepunte boten! in dit kanaal stevig vastgeslagen. Het 
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steekt 2 cm uit. Na vastzetten van de afgeslagen processus coracoideustop wordt 
de wond in lagen gesloten. Velpeau verband. Op 18-5-'55 volgt na een onge
compliceerd postoperatief beloop, ontslag. 

Naonderzoek op 1 5-4-'64: Na de operatie zijn er nimmer luxaties meer ge
weest. Patient is tevreden met het operatieresultaat. Hij verricht zijn normale 
werkzaamheden als polit ieagent. Duidelijke klachten over de schouder heeft 
hij niet. Bij onderzoek bestaat er geen spieratrophie. Het litteken is breed. De 
kracht is nonna!. Bij bewegingen zijn de ab- en adductie evenals de endoro
tatie, anteflexie en retroflexie beiderzijds gelijk. De exorotatie is rechts 30° 

tegen links 50°. 
Röntgenonderzoek: 

1 .  Voor-achterwaartse opname: Duidelijk humeruskopdefect. Geen arthrosis. 
Transplantaat praktisch verdwenen. 

2. Axillaire opname: Duidelijk typisch kopdefect waarneembaar. Geen trans
plantaat te zien. 

3. Opname volgens Didiée: Het kopdefect is niet uitgeprojecteerd. Voorste pan
rand lijkt fraai. Geen zichtbaar transplantaat. 

4. Opname volgens Hermoclsson: mislukt . 
5. Opname volgens Stryker: Geen duidelijk typisch kopdefect. Geen transplan

taat waarneembaar. Gave gewrichtsvlakken. 
Conclusie: Het resultaat van de operatie is goed. 

Patient 1 9. R. N., man, 24 jaar, assistent accountant. H. M. 30-7-'57.  
Opgenomen: 30-7-'57. 

Anamnase: In J 948 luxeerde patienl de eerste maal zijn rechter schouder; 
de juiste toedracht is patient niet meer precies bekend. H ierna zou hij 
nog "vele" luxaties gehad hebben. De laatste tijd reeds bij de geringste be
weging welke enigszins onverwachts geschiedde. Hoewel de eerste luxaties met 
pijn gepaard gingen, was dit bij de latere luxaties niet het geval en reponeerde 
patient de luxaties zelf. Patient is overigens altijd gezond geweest en heeft nooit 
aan epilepsie geleden. In de familie komen geen epilepsie of habituele luxaties 
voor. 

Status localis van de rechter schouder: Bij inspectie zijn de contouren van 
de schouder normaal, zonder tekenen van spieratrophie. Er zijn geen lit tekens 
Ie vinden. Het bewegingspatroon in de schouder is actief en passief normaal. 
Bij palpatie worden geen crepitaties gevoeld in de schouder. Wel is er iets 
drukpijn op de voorkant van het gewricht. 

Röntgenologisrh onderzoek: Op de voor-achterwaartse opname wordt een dui
delijk humeruskopdefe:t waargenomen. Aan de cavitas glenoidalis werden geen 
afwijkingen gevonden. 

Operatievu:slag van 31-7-'57: 
Anaesthesic: intratracheale narcose. 
l c  tempo: Boogvormige incisie over de voorzijde van de linker t ibia. Deze 

incisie wordt tol op het periost voortgezet. Vervolgens het periost gekliefd en 
met een raspatorium zo ver afgeschoven, dat met de roterende beenzaag en 
beitel een tibiatransplantaat van 6 cm lengte en 1 cm breedte wordt verkregen. 
De wond wordt in lagen gesloten en een drukverband aangelegd. Het bottrans
plantaat wordt tijdelijk in een physiologische zoutsolutie bewaard. 

2e tempo: Incisie in de huid over de groeve van Mohrenheim van de rechter 
schouder. In het lrigonum deltoideo-pectorale wordt slomp-scherp gepraepareerd 
lot op het peesblad van de m. subscapularis. Dit wordt evenmin als het kapsel 
geïncideerd. Tussen de spiervezels van de m. subscapularis wordt met een priem 
doorgedrongen tot op hel collum scapulae, hetgeen op de tast niet zo eenvoudig 
is. Nadat de priem het juiste punt gevonden heeft, wordt een handboor van 
5 mm op ditzelfde punt geplaatst en wordt een beenkanaaltje in het collum 
scapulae geboord van lateraal-voor naar mediaal-achter. Hierna wordt het aan
gepunte bottransplantaat met hamer en drevel stevig vastgeslagen in dit been-
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kanaaltje. Hel l ransplantaal steekt ongeveer 3 cm uil . De wond wordt nu in 
lagen gesloten met catgut en de huid met linnen. Een Velpeau verband wordt 
als laatste aangebracht. Op 17-8-'57 volgt na een ongecompliceerd postoperatief 
beloop ontsbg uil het ziekenhuis. Ter i;oliklinische controle op 7-9-'57 bleek dat 
patienl pijn had en last had van paraesthesieën in het ulnaire gebied van de 
hand. De sensibiliteit bleek in dat gebied ook iets verminderd te zijn. Men 
achtte de klachten echter van dien aard, dat behalve bewegingstherapie verder 
geen behandeling werd ingesteld. 

Naondcrzoek: Dit onderzoek kon n iet plaatsvinden, aangezien de falllilie 
van patienl berichtte, dal betrokkene naar Brazilië was geëlll igreerd. Wel werd 
ons een door palienl ingevuld enquêteforlllulier toegestuurd waarop enkele vra
gen werden beantwoord. Volgens dil enquêteforlllulier, dat in nrnart 1963 werd 
ingevuld, bleek patient geen reluxaties meer gehad te hebben. H ij had geen 
enkele klacht over de schouder en had een normale beweegl ijkheid. H ij was 
zelf enthousiast over het operatieresultaat. 

Conclusie: Hel resultaat van de operatie is zeer g0ed vcor zover wij d i l  
thans kunnen beoordelen. 

Behalve deze 5 patienten werden er nog 1 5  volgens deze methode 
geopereerd. 

Bij 3 patienten was het resultaat minder fraai, aangezien zij 
na de operatie een recidiefluxatie kregen. Twee van hen werden 
wederom geopereerd, toen met goed resultaat. 

Patient 20. K. M . ,  man, 26 jaar, schilder. H. M. 12-9-'32. 
Opgenomen : 3-11-'43. 

Anamnese: In 1937 viel patienl bij het ve;-richten van schilderwerk van een 
ladder. H ij t rachtte de val te breken door zich in zijn val vast te grijpen. 
Daarbij luxeerde de rechter schouder. De huisarts reponeerde de luxatie. Een 
half jaar hierna trad een reluxatie op bij het optillen van een ladder. H ierna 
zijn er geregeld luxaties geweest in de schouder met een frequentie van onge
veer driemaal per jaar. Het t raunn cl�! de luxaties inleidde, werd steeds ge
ringer. Zo kreeg hij hel reeds met hel d ichtslaan van een deur. Patient lijdt niet 
aan epilepsie. ln de familie komt dit niet voor evenmin als habituele luxaties. 

Status localis va!I de rechter schouder: Er beslaat geen spieratrophie. De 
bewegingen zijn onbeperkt. De kracht in de schouder is normaal. 

Röntgenfoto van de rcditer schouder: Er is een aanduiding van een humerus
kopdefect in de voor-achterwaartse proje�tie. Geen arthrosis deformans. 

Ope!,atieverslag van 8-1 1-'43 : Algelllene anaesthesie. 
le tempo: Een subperiostale resectie van een 6 cm lang stuk bol van de 

fibula, wordt verkregen na incisie, lateraal in hel re:hter onderbeen. De wond 
wordt in lagen gesloten. 

2e tempo: Incisie over de groeve van Mohrenheim re::hts. De arm ligt hierbij 
geadduceei·d. Gepraepareerd tot de m. subscapularis waarvan de bovenrand 
iets wordt ingekerfd. Met behulp van een boor wordt een schuin boorkanaal 
verkregen. H ierin wordt het aangepunte bottransplantaat stevig vastgeslagen. 
Hel kapsel blijft hierbij gesloten .  De wond wordt in lagen gesloten. Abductiegips. 
Na een ongecompliceerd postoperatief beloo;, werd palient op 27- 1 1-'43 ont
slagen. Het abductiegips werd 8 weken !ater verwijderd en met de oefeningen 
kon begonnen worden. Op 25-9-'44 vie! patienl in een gat, waarbij de arm 
rechts weer in de schouder luxeerde. Na repositie bleek röntgenologisch het 
boltransplantaal te ver naar caudaal en mediaal te zijn vastgezet. Hierna heeft 
palient nog ettelijke luxaties gehad. Voor heroperatie voelde hij echter n iet. 
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Naonderzoek 01> 22- 1 l -'63: Totaal heeft patienl na de operatie achtmaal 
een luxatie gehad. De laatste anderhalf jaar geleden. Heeft een krampachtig, 
pijnlijk gevoel in de s::houder als sle::ht weer in aantocht is. Er beslaat een 
goede beweeglijkheid in de schouder, maar patient trekt de jas nu in omge
keerde volgorde aan als vroeger; hij steekt nu eerst de rechter en daarna de 
linker arm in de mouw. Alle bewegingskwaliteiten zijn beiderzijds gelijk. Er 
bestaat geringe m. infraspinatus atrophie. Het litteken is breed. 

Röntgenonderzoek: 
1. Voor-achterwaartse opname: Typisch kopdefect aanwezig. Rudiment van 

bottransplantaat staat te laag. Aanduidingen voor een geringe arthrosis. 
2. Axillaire opname: Typisch defect is duidelijk te zien. De panrand is moei

lijk te beoordelen. 
3. Opname ,·olgens Didiée: Geen humeruskopdefect te vinden. Voorrand van 

de pan afgebrokkeld. 
4. Opname volgens Hermodsson: Geen kopdefect te zien. 
5. Opname volgens Stryker: Klein humeruskopdefect te zien. 

Conclusie: Het povere resultaat van de operatie is te wijten aan het te ver 
caudaal en mediaal geplaatste bottransplantaat. 

Patient 2 1 .  A. B. , man, 30 jaar, banketbakker. H. M. 9-10-'47. 
Opgenomen: 9- 1 0-'47. 

Anamnese: Patient is sinds 1939 een lijder aan epilepsie en heeft geregeld 
insulten, vooral 's nachts. Doet echter overdag volledig zijn werk. In juli 1946 
viel patient en luxeerde de rechter humeruskop. Daarna kreeg hij nog twee 
luxaties, waarvan één des nachts bij een insult. Alle werden in het hospitaal 
gereponeerd. 

Status localis van de rechter schoncler: Bij inspectie blijken er normale 
schoudercontouren te bestaan. Geen tekenen van spieratrophie. Bij bewegingen 
worden geen crepitaties in het gewricht gevoeld. Er is een ongestoorde beweeg
lijkheid in alle richtingen in het gewricht . 

Röntgenfoto van de rechter schouder: Fraai typisch humeruskopdefect met 
"line of condensation" in de voor-achterwaartse opname. Geen aanwijzingen 
voor arthrosis deformans. 

Operatieverslag van 17-10-'47: Intratracheale anaesthesie. 
l e  tempo: Incisie in rechter onderbeen, evenwijdig aan en lateraal van de fi

bula. Vanuit het middelste deel van de fibula wordt een 6 cm lang stuk gerese
reerd. Sluiten van de wond in lagen. 

2e tenrno: Huidincisie over de groeve van Mohrenheim. M .  coracobrachialis 
en korte biceoskop op zij gehouden en de m. subscapularis blootgelegd. Spijker 
geslagen in de scapulahals. X-foto: spijker zit goed. Hierna transsubscapulair 
na verwijdering van de spijker, een boorkanaal in de scapulahals gemaakt vanaf 
het gemaakt gat. Hierna de boten!, welke was aangepunt, in het boorkanaal 
stevig vastgeslagen. Het kapsel wordt niet geopend. De wond wordt in lagen 
gesloten. Abductiegips. Na een ongecompliceerd postoperatief beloop, werd 
patient ontslagen op 25- 10-'47. Op 6-5-'62 kreeg patient een reluxatie. De hu
merus werd gereponeerd. De X-foto toonde het oude bottransplantaat, dat ge
broken leek. Tevens bleek, dat het te hoog in de scapulahals was ingebracht. 
(Fig. 14). De reluxatie herhaalde zich op 27 april 1963 andermaal, waarop 
besloten werd patient wederom te opereren. 

Operatieverslag van 1 2-6-'63: Tntratracheale narcose. Patient in rugligging 
geopereerd. 

Ie tempo: Incisie in het laterale deel van het linker onderbeen, evenwijdig 
aan de fibula. Resectie van 6 rm fibula uit het middelste gedeelte. Wond in 
lagen gesloten. 

2e temoo: S-vormige incisie over de voorkant van de schouder, in de richting 
van de oksel. Even mediaal van de groeve van M ohrenheim gepraepareerd tot 
op het peesblad van de m. subscapularis. Dit met kapsel geïncideerd. Geen 
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Fig. 14. 
Pat. 21. Transplantaat dat te hoog is ingebracht en gebroken is. 

corpus liberum. Wel arthrosis van de kop. Het oude transplantaat lijkt vast 
te zitten. Hel collum scapulae afgelast. Met behulp van een priem en een boor 
werd een kanaal gemaakt op geleide van de vinger, 2 cm onder het oude trans
plantaat. Hierna het aangepunte bottransplanlaat door de m. subscapularis 
stevig in hel boorkanaal vastgeslagen. Zit goed vast. H ierna het kapsel en de sub
scapularispees met een duplicaluur gesloten. Wond in lagen gesloten. Abduclie
gips. Op 21-6-'63 werd palient ontslagen met het borstarmgips. 

Naonde.rzoek op 1 3- 12-'63: Na de tweede operatie heeft patient geen luxatie 
van de schouder meer gehad. Hij heeft totaal geen klachten. Werkt weer als 
banketbakker, is enthousiast over het operatieresultaat. Bij onderzoek beslaat 
er geen spieratrophie. Hij heeft een goede kracht in de bewegingen van de 
schouder. De littekens zijn breed. Hij klaagt niet over de donorplaats van het 
bottransplantaat. Bij het onderzoek naar de schouderfunctie is er een normale 
abductie, adductie, anteflexie, retroflexie en endorotatie. De exorotatie is 35° 

tegen 70° in de linker schouder. 
Röntgenonderzoek: Rechter schouder: 

J .  Voor-achterwaartse opname: Groot typisch kopdefect. Aanduidingen voor 
arlhrosis deformans. Het nieuwe bollransplantaat zit nu lager in het collum 
scapulae, onder de resten van het eerste bottransplantaat (Fig. J 5 ). 

2. Axillaire opname: Lichte arthrosis deformans. Transplantaat op goede plaats. 
3. Opname volgens Didiée: Humeruskopdefect waarneembaar. 
4. Opname volgens Hermodsson: Het humeruskopdefect is waarneembaar. 
5. Opname volgens Stryker: Klein humeruskopdefect. 

Conclusie: Bij deze patient is de oorzaak van de luxatie na de eerste operatie 
aan te wijzen: deze ligt in het Ie hoog geplaatste boltransplanlaat. Na de tweede 
operatie is hel resultaat goed Ie noemen. 
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Fig. 15. 
Pal. 2 1. Het nieuw ingebrachte transplantaat staal lager dan_ het vorige. 

l'atient 22. W. P.-R., vrouw, 20 jaar, winkelverkoopster. H.M. 27-7-'50. 
Opgenomen: 27-7-'50 

Anamnese: In november 1949 viel patiente op de linker schouder na een 
botsing met de fi'.:ts. Hierbij luxeerde de linker schouder en werd op de Chi
rurgische Polikliniek te Groningen gereponeerd. Hierna heeft zij nog driemaal een 
luxatie gehad waarbij het inleidend trauma steeds geringer werd. De laatste 
luxatie ontstond bij niezen. Patiente lijdt niet aan epilepsie. Ook in de familie 
komt dit niet voor. 

Status localis van de linker schouder: Bij inspectie blijken de contouren van 
het schoudergewricht gaaf t!: zijn. Geen tekenen van spieratrophie. De beweeg
lijkheid in het gewricht is u itstekend. Wel is de patiente voorzichtig met de 
abductie, aangezien deze de luxaties doet ontstaan. 

Röntgenfoto linker srhouder: In voor-achterwaartse projectie duidelijk hu
meruskopdefect te zien met "line of condensation". Geen arthrosis van het ge
wricht. 

Operatieverslag van 1 -8-'50: lntralracheale anaesthesie. 
l e  tempo: Incisie in linker onderbeen lateraal van en evenwijdig aan de fibula. 

Fibulatransplantaat subperioslaal gereseceerd (7 cm) vanuit het middelste deel 
van de fibula. De wond wordt in lagen gesloten. 
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2e tempo: Incisie over de groeve van Mohrenheim van Je l inker schouder. 
Er wordt een gat geboord in de rand van de pan, en de fibulaplug die eerst werd 
aangepunt, wordt hierin stevig vastgeslagen. Het gewrichtskapsel wordt h ierbij 
niet geopend. Slu iten van de wond in lagen. Een abductiegips wordt aangelegd. 
Het postoperatieve beloop is ongestoord geweest. Het abductiegips werd na 8 
weken pol ik l in isch verwijderd. Langzamerhand kreeg zij een normale functie 
terug in de schouder. Op 1 9- 1 2-'52 k reeg zij echter een recidiefluxatie in de 
linker schouder na matten k loppen. Dit herhaalde zich nog twee keer, zodat 
patienle op 1 0-9-'54 werd opgenomen voor een heroperatie. Röntgenologisch 
bleek dat het botlransplantaat te med iaal was geplaatst; h ieraan werd de mis
lukking toegeschreven. 

Operatieverslag van 1 3-9-'54: lntrat racheale lachgas-zuurstof anaesthesie. 
Excisie van vorig l i t teken. Stomp en scherp praeparerende tot de subscapu
larispees doorgedrongen. Deze is te ru im. Van het vorige botl ransplanlaat is 
niets meer Ie voelen. Een nieuw boorkanaal wordt gedreven vlak naast de voor
ste panrand, van lateraal-voor naar mediaal-achter. H ierin wordt nu een aan
gepunt stukje kalfsbot van 6 cm lengte stevig vastgeslagen. Het kapsel wordt 
nu gereefd, tezamen met de pees van de m. subscapularis. De wond wordt in 
lagen gesloten en een abducl iegips aangelegd. Het postoperatieve beloop wns 
weer ongestoord. Na 8 weken werd het gips verwijderd op de pol ikl in iek en 
begon patiente met s l ingeroefeningen 

Naonde1·zoek op 30-3-'64: Na de tweede operatie heeft patiente nimmer meer 
een luxatie gehad. Zij k laagt nog over moeheid in de arm bij het haarkammen. 
Verder heeft patiente geen k lachten. Zij is inmiddels getrouwd en heeft een 
gezin om voor te zorgen; haar schouder bezorgt haar daarbij geen lasten . B ij 
onderzoek is er geen spieratrophie. Het l itteken is breed. De schoudercontour 
is normaal. De exorotatie is l inks beperkt en wel 45 ° tegen rechts 65 ° . Overigens 
zijn al le kwal iteiten van de beweging normaal. 
Röntgenonderzoek: 
1. Voor-achterwaartse opname: De vorm van de kop vertoont de "déformat ion 

en hachette". Geen arthrosis van het gewricht. Het bottransplantaat van de 
eerste operatie staat te  veel mediaal en is goeddeels geresorbeerd. Het tweede 
bottransplantaat staat meer lateraal en iets te hoog. 

2. Axillaire opname: Geen duidelijke afvlakking van de voorrand van de ge
wrichlspan. 

3 .  Opname volgens Didiée: Geen humeruskopdefect waarneembaar. De voorste 
panrand is gerafeld. 

4. Opname volgens Hermodsson: Groeve in kop, als aanduiding van humerus
kopdefect. 

5 .  Opname volgens S�ryker: Er is een typisch kopdefect te  zien .  
Conclusie: Het resu ltaat na de tweede operatie is goed. De oorzaak van de 

mislukking van de eerste operatie is  te wijten aan het  te veel mediaal plaatsen 
van het boltransplantaat. 

Methode NooRDENBOS met ditplicatiutr: Hierbij wordt dus de 
bovenbeschreven techniek verricht en worden tevens het peesblad 
van de m. subscapularis en het kapsel geopend, om na intra-articu
laire inspectie en vastzetten van het bottransplantaat deze weer met 
een duplicatuur te sluiten. 

Voorbeelden van deze techniek zijn: 

Palient 23. A. N . ,  man, 50 jaar, grondwerker. H. M .  1 4- 1 -'60. 
Opgenomen: 14 - 1 -'60. 

Anamnese: Luxeerde in 1 943 de l inker schouder toen h ij in het donker bij 
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een bombardement op Wilhelmshaven over een bak struikelde. ln hel zieken
huis werd de arm gereponeerd en hij kreeg een fixerend verband gedurende 6 
weken. Hierna kreeg patient nog twee keer een luxatie van dezelfde schouder, 
leeds na een val. ln 1 945 werd hij elders aan de schouder geopereerd; daarvan 

is de techn iek niet bekend. Na twee jaar zijn er weer reluxaties opgetreden, 
die begonnen met een val en steeds frequenter werden, zodat tenslotte zelfs bij 
het geringste trauma luxaties optraden in een frequentie van 2 à 3 per week. 
ln  de fami l ie  kwamen geen epilepsie of habituele luxaties voor. Patient zelf 
heeft nimmer aan epilepsie geleden. 

Status Iocalis van de linker schouder: Behalve een l i t teken van de vroegere 
operatie werden geen duidelijke afwijkingen aangetroffen. Met name is er geen 
spieratrophie. Geen pijn bij bewegingen. Geen bewegingsbeperkingen. 

Röntgenfoto van de linker schouder: Aanduiding van een typisch defect met 
een "line of condensation" in voor-achterwaartse projectie. Tevens een ophel
dering ongeveer 2 cm onder de kop, waarschijnlijk t .g.v. de vorige operatie. 

Operatieverslag van 1 5- 1 -'60: Anaeslhesie: intra t racheale narcose. 
l e  tempo: Na hel oppompen van de bloedleeglemanchel wordt een boog

vormige incisie over de rechter libia gelegd. Met een raspatorium wordt hel 
periost afgeschoven. Vervolgens wordt met de roterende beenzaag en beitel een 
tibiatransplanlaat van 7 bij I cm verkregen. Di t  wordt bewaard in een physio
logische zoutsolutie. De wond wordt in lagen gesloten en een drukverband 
wordt geappliceerd. 

2e tempo: De huidincisie wordt gelegd over de groeve van Mohrenheim. Er 
is veel l i ttekenweefsel van de vorige operatie. Het gewrichtskapsel wordt ge
oi:end. Hel is wel wat te wijd aan de voorkant. Vervolgens wordt met priem 
en boor een kanaal gemaakt in het col lum scapulae op geleide van de top van 
de wijsvinger, en wel zo dat dit loopt van lateraal-voor naar mediaal-achter. 
Vervolgens wordt hierin het transplantaat geslagen. Het steekt ongeveer 3 cm 
uit . Het kapsel aan de voorzijde wordt dakpansgewijs gesloten met chroom
catgut hechtingen. De wond wordt in lagen gesloten met catgut. Het postopera
tieve beloop was ongestoord en op 25- 1 -'60 volgde ontslag uit het ziekenhuis. 

Naonderzoek op 2-7-'64: Na de operatie heeft palient nimmer een reluxatie 
gehad. Hij doet zijn werk als grondwerker volledig. Zijn enige klacht is dat 
hij soms nog wat moe is in de schouder. H ij is enthousiast over de operatie. 
Bij onderzoek blijkt er geen atrophie van de schoudermuscu latuur te bestaan. 
Er is een wat verminderde kracht van de l inker arm. Van de donorplaats aan 
de rechter l ibia heeft patient geen last. B ij het functieonderzoek van de l inker 
schouder bl ijkt er een exorotatie te zijn van 55° (rechts 70°). De adduct ie l inks 
is 0° (rechts 45°). De abductie en anteflexie zijn beiderzijds gelijk. De retro
flexie is links 25° (rechts 60°) .  Deze waarden werden bij het passieve functie
onderzoek gevonden. 

Röntgenonde,rzoek: 
1 .  Voor-achterwaartse opname: Geringe arthrosis, geen botatrophie. Het t rans

plantaat is waarneembaar. Geen duidelijk defect l inks te zien. 
2. Axillaire opname: Transplantaat fraai te zien en het heeft een goede stand. 

Het defect in de kop is zichtbaar. 
3 .  Opname volgens Didiée: Gedeformeerde kop links. Defect fraai te zien. 

Transplantaat niet te zien .  De voorrand van de gewrichtspan is intact. 
4 .  Opname volgens Hermodsson: Links is het defect goed waarneembaar. 
5. Opname volgens Stryker: Hier is l inks het transplantaat waarneembaar. Het 

defect in de kop is duidelijk te zien. 
Conclusie: Hoewel patient enthousiast is over de operatie zijn er toch objec

tieve afwijkingen (arlhrosis) welke de bewegingsbeperking verklaren. Mogelijk 
is deze arlh rosis ontstaan door de herhaalde operaties aan het schoudergewricht. 
Resultaat van de operatie: redelijk. 

86 



Paticnt 24. W. van L., man, 23 jaar, timmerman. H. M. 23-4-'59. 
Opgenomen: 23-4-'59. 

Anamnese: In J 958 luxeerde patient zijn linker schouder bij een zg. reuzen
zwaai aan de rekstok. De volgende luxatie vond twee weken later plaats, weder
om bij gymnastische oefeningen, waarbij hij een handstand met overslag maakte. 
De gymnastiekleraar verrichtte de reposities. Hierna ontstonden de luxaties bij 
steeds geringer trauma, bijv. na het uitsteken van de arm om een jas aan te 
trekken, zodat er tenslotte soms viermaal per dag een luxatie optrad. Patient 
heeft nooit aan epilepsie geleden. Ook in de familie komen geen epilepsie of 
habituele luxaties voor. 

Status localis van de linker schouder: Bij inspectie worden geen afwijkingen 
gevonden, met name is er geen spieralrophie waarneembaar. Bij abductie boven 
90° wordt een lichte pijnlijkheid aangegeven. De exorotatie is beperkt, waar
schijnlijk uit angst voor reluxatie. Bij palpatie bij bewegingen is een lichte 
crepitatie over het schoudergewricht te voelen. 

Röntgenfoto linker schouder voor-achterwaarts: Randsplintertje van de voor
rand van de cavitas glenoidalis. Geen duidelijk defect aan de kop. 

Operatieverslag van 24-4-'59: Anaesthesie: Intratracheale narcose. 
l e  tempo: Boogvormige incisie over linker tibia. Het periost wordt afge

schoven met een raspatorium. Met behulp van de roterende beenzaag en beitel 
wordt een tibiaspaan van 6 bij l cm verkregen. Deze wordt in een physiolo
gische zoutsolutie bewaard. De wond wordt in lagen gesloten. Drukverband. 

2c tempo: Incisie over de groeve van Mohrenheim. Stomp-scherp tussen de 
m. deltoideus en de m. pectoralis major binnengedrongen. De vena cephalica 
wordt gespaard. Ter vereenvoudiging van de toegang wordt de processus cora
coideus afgeslagen en met de eraan ontspringende spieren neergeklapt. Zodoende 
komt de pees van de m. subscapularis à vue. Incisie in het peesblad en gewrichts
kapsel. Bij inspectie bleek het kapsel verdikt en verwijd te zijn. Er werd geen 
corpus liberum aangetroffen. Nu worden op geleide van de wijsvinger achter
eenvolgens een priem en een handboor door de pees en hel kapsel in het collum 
scapulae gedreven, ongeveer J cm van de voorrand van de cavitas glenoidalis, 
in schuine richting van lateraal-voor naar mediaal-achter. In dit kanaal wordt 
het aangepunte bottransplantaat stevig vastgeslagen, zodanig dat het ongeveer 
4 cm uitsteekt. Hierna worden het .kapsel en het peesblad van de m. subscapu
laris overlappend gehecht zodat de ruimte aan de voorkant afneemt. Nadat de 
processus coracoideus gereponeerd en vastgehecht is, sluiting van de wond 
in lagen. Velpeau verband. Na een ongecompliceerd postoperatief beloop volgt 
op 6-5-'59 het ontslag. Op 12- 12-'59 vindt de laatste poliklinische controle 
plaats. Op 10° exorotatiebeperking na, ten opzichte van de gezonde kant, is de 
functie normaal. Er is geen enkele klacht en patient werkt volledig. 

Naondcrzoek op 29-6-'64: Na de operatie heeft patient nimmer een reluxatie 
gehad. Hij doet volledig zijn werk als timmerman en bouwt in zijn vrije tijd 
aan zijn eigen huis. Soms is hij wel eens wat moe in de schouder na zo'n extra 
lange werkdag. Er bestaan overigens geen klachten van de schouder en de be
wegingen zijn normaal. 

Onderzoek: Er blijkt bij inspectie geen contour verschil tussen de beide schou
ders te bestaan. Het litteken is breed. Er is geen spieratrophie. Van de donor
plaats, waar het bottransplantaat uit de linker tibia werd genomen, heeft patient 
geen enkele last. Het litteken is fraai. Bij functieonderzoek blijken er beider
zijds een normale en gelijke anteflexie, retroflexie, abductie, adductie en endo
rotatie te zijn. De exorotatie is links 70° , tegenover rechts 80°. 
Röntgenonderzoek: 
J .  Voor-achterwaartse opname: geen botatrophie of arthrosis. Het transplan

taat zit fraai en in de goede richting (Fig. 16). Er is geen kopdefect in 
deze projectie. 

2. Axillaire opname: Transplantaat zit fraai, ongeveer 3 cm lang. Geen dui
delijk defect. 

87 



Fig. 16. 
Pat. 24. Transplantaat in voor-achterwaartse opname. 

3. Opname volgens Didiée: Geen defect te zien. Het transplantaat zit goed. 
4. Opname volgens Hermodsson: mislukt. 
5. Opname volgens Stryker: Geen defect te zien. Transplantaat fraai te zien 

in goede stand. 
Conclusie: Ondanks de serie röntgenopnamen van de schouder is er geen 

kopdefect te zien. Het transplantaat zit fraai en is goed te zien. Resultaat van 
de operatie: zeer goed. 

Patient 25. E. S., man, 36 jaar, landarbeider. H. M. 14-7-'58. 
Opgenomen: 14-7-'58. 

Anamnese: In 1940 viel betrokkene over een pak stro op de rechter elleboog. 
Hij hield hierbij de arm in abductie, waardoor met de val een ontwrichting 
van de rechter schouder optrad. Hij reponeerde de luxatie zelf. Kort hierop 
luxeerde patient de schouder andermaal bij het aantrekken van een jas. Totaal 
heeft patient ongeveer tienmaal de schouder geluxeerd. Nimmer heeft hij ge
leden aan epilepsie of andere neurologische aandoeningen. In de familie komen 
geen epilepsie of habituele luxaties voor. 

Status localis van de rechter schouder: Bij inspectie worden normale con
touren en geen spieratrophie of littekens gevonden. De bewegingen zijn beider
zijds gelijk van grootte en kracht. Bij palpatie wordt geen crepitatie gevoeld. 

Röntgenonderzoek: Op de voor-achterwaartse opname is geen duidelijk defect 
waarneembaar. De arm is hierbij in geringe exorotatie gehouden. 

Operatieverslag van 16-7-'58: Anaesthesie: Intratracheale narcose. 
l e  tempo: Boogvormige incisie over de rechter tibia in bloedleegte. Periost 

gekliefd en met een raspatorium afgeschoven. Met een roterende beenzaag en 
beitel een ongeveer 7 cm lang beentransplantaat uit de voorzijde van de tibia 
verkregen. Dit wordt in een physiologische zoutsolutie bewaard. De wond wordt 
in lagen gesloten. Drukverband. 

2e tempo: Incisie over de groeve van Mohrenheim. Stomp-scherp tussen de 
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m. deltoideus en de m. pectoralis major binnengedrongen lot op de proc. 
coracoideus. Deze wordt gedeeltelijk afgeslagen en naar beneden omgeklapt 
met de eraan hechtende spieren. De subscapularispees wordt tezamen met het 
gewrichtskapsel geopend. Er wordt geen corpus liberum aangetroffen. Wel bleek 
het kapsel-periost los te zitten van het collum scapulae, aldus een ruimte ver
schaffende, waar de humeruskop tijdens de luxatie in verdween. Nu wordt met 
behulp van een priem en een boor op geleide van de wijsvingertop door de 
pees en het kapsel een kanaaltje geboord in het collum scapulae van lateraal
voor naar mediaal-achter. Het kanaaltje is 5 111111 in diameter. In dit kanaaltje 
wordt het aangepunte boltransplantaat geslagen tot het stevig vastzit. Het steekt 
ongeveer 4 cm uit. Het kapsel en de pees van de m. subscapularis worden nu 
overlappend gesloten, zodat er een verkorting aan de voorzijde ontstaat. De 
processus coracoideus wordt vastgehecht met chroomcatgut. De wond wordt in 
lagen gesloten met catgut en de huid met zijde. Tot slot wordt een Velpeau 
verband aangebracht. Na een ongecompliceerd postoperatief beloop volgt op 
1 3-8-'58 ontslag uit het ziekenhuis. Bij de laatste nacontrole op de polikliniek 
op 2 - 1 0-'58 is er nog een lichte exorotatiebeperking. 

Naonderzock op 22-6-'64: Sinds de operatie is er geen reluxatie .geweest. Er 
bestaan absoluut geen klachten. Patient heeft met name geen last van moeheid 
of pijn in de schouder en verricht volledig zijn werk als landarbeider. Het rech
ter been geeft geen klachten. 

Onderzoek: Bij inspectie wordt een wat breed litteken aan de voorzijde aan
getroffen. Er bestaat overigens een normale schoudercontour zonder tekenen 
van spieratrophie. Bij functieonderzoek zijn er actief en passief een gelijke ante
flexie, retroflexie, abductie, adductie en endorotatie. De exorotatie is rechts 
35° en links 70°. 

Röntgenonderzoek: 
1. Voor-achterwaartse opname: geen arthrosis of botatrophie. Geen duidelijk 

humeruskopdefect. Het transplantaat lijkt goed te zitten. 
2. Axillaire opname: Transplantaat zit fraai. Geen duidelijk defect aantoonbaar. 
3. Opname volgens Didiée: Het t ransplantaat staat goed. Geen defect te zien. 

Wel fragmentat ie van de voor-onderrand van de cavitas glenoidalis. 
4. Opname volgens Hermodsson: Het defect waarneembaar en gering van af

meting. 
5. Opname volgens Stryker: Transplantaat staat goed, losse botschilfer ligt er

voor, waarschijnlijk niet intra-articulair. 
Conclusie: Ondanks de serie röntgenopnamen van de schouder is het (kleine) 

defect slechts op de Hermodsson opname duidel ijk te zien. Het transplantaat 
staat goed. Het resultaat van de operatie is zeer goed. 

Patient 26. J. S., man, 30 jaar, metselaar. H. M. 1 3 -5-'58. 
Opgenomen: 13-5-'58. 

Anamnese: De eerste luxatie van de linker schouder kreeg patient toen hij 
in 1949, werkende als melkboer, uitgleed op een gladde straat. Alhier werd 
op de polikliniek de repositie verricht. Drie maanden daarna kreeg patient na 
weer een val een reluxatie. Hierna zijn de luxaties steeds frequenter opgetreden. 
Aanvankelijk kreeg patient de luxaties om de drie maanden, maar op het laatst 
soms zes keer in de week bij het geringste trauma. Het viel patient op dat 
speciaal gecombineerde abductie en exorotat ie in het schoudergewricht de luxatie 
deden ontstaan. Overigens is patient steeds gezond geweest en heeft nimmer 
aan epilepsie of andere neurologische aandoeningen geleden. Ook in de familie 
komt geen epilepsie en er komen geen habituele luxaties voor. 

Status localis van de linker schouder: Bij inspectie worden normale schouder
contouren aangetroffen zonder tekenen van spieratrophie. Er is een normaal 
bewegingspatroon in de schouder. Bij palpatie lijkt het kapsel niet verdikt te 
zijn. Wel is er wat drukpijn aan de voorzijde van het gewricht, maar crepitaties 
bij beweging zijn niet te voelen. 

89 



Röntgenonderzoek: Er is een defect aan de kop van de humerus waarneem
baar op de voor-achterwaartse projectie, terwijl er geen afwijkingen aan de 
cavitas glenoidalis worden gezien. 

Operatieverslag van 14-5-'58: Anaesthesie: Intratracheale narcose. 
Ie tempo: Boogvormige incisie over de voorzijde van de linker tibia. Incisie 

door periost tot op het bot. Met het raspatorium wordt het periost nu afge
schoven en daarna wordt een 6 cm lange en 1 cm brede beenplug verkregen 
met behulp van de roterende beenzaag en beitel. Deze wordt in physiologische 
zoulsolutie bewaard. De wond wordt in Jagen gesloten. Drukverband. 

2e tempo: Incisie in de huid boven de groeve van Mohrenheim van de linker 
schouder. Er wordt nu stomp en scherp gepraepareerd in het trigonum deltoideo
peclorale, tussen de m. deltoideus en de m. pectoralis major, waarbij de vena 
cephalica gespaard en opzij gehouden wordt. Hierna wordt na het opzij houden 
van de m. coracobrachialis en de korte kop van de m. biceps een verticale 
incisie gelegd in de subscapularispees en het gewrichtskapsel. Er wordt geen 
corpus liberum aangetroffen. Het gewrichtskapsel is iets verdikt. Op ge
leide van de wijsvinger wordt nu door het pees-kapselblad mediaal een 
priem gestoken tot in het collum scapulae, 1 cm van de rand van de cavitas 
glenoidalis en onder de processus coracoideus. Hierna wordt in hetzelfde steek
kanaal een boor gebracht van 5 mm diameter, waarmee in de richting lateraal
voor naar mediaal-achter een kanaal in het collum scapulae wordt geboord. 
Na het verwijderen van de boor wordt het aangepunte bottransplantaat in dit 
beenkanaal stevig vastgeslagen, zodanig dat het ± 3 cm uitsteekt. Hierna wordt 
het kapsel-peesblad met chroomcatgut gereefd en gesloten. De wond wordt in 
lagen met catgut en de huid met linnen gesloten. Tot slot wordt een drukver
band volgens Velpeau geappliceerd. Na een ongecompliceerd postoperatief be
loop volgt op 4-6-'58 ontslag uit het ziekenhuis met een voorschrift voor slinger
oefeningen. Op de poliklinische nacontroles bleken de bewegingen in het 
schoudergewricht langzaam aan weer normaal te worden. Op 4-9-'59 werd pa
tient heropgenomen na een bromfietsongeval. Hij had een patellafractuur en 
een linker scapulabladfractuur. Er was geen reluxatie opgetreden! 

Naonderzoek op 23-6-'64: Na de operatie heeft patient geen reluxatie meer 
gehad. Hij heeft geen last van de linker schouder, met name geen pijn, moeheid 
of bewegingsbeperkingen. Daar hij als metselaar volkomen zijn werk kan uit
oefenen, is patient enthousiast over het operatieresultaat, hoewel hij soms nog 
wat last heeft van een gevoelige linker tibia. 

Onderzoek: Bij inspectie wordt er aan de schouder een breed litteken ge
vonden, terwijl het litteken van de linker tibia er normaal uitziet. Er is een 
normale schoudercontour zonder tekenen van spieratrophie. Bij functieonderzoek 
blijken er beiderzijds een normale en gelijke anteflexie, retroflexie, abductie, 
adductie en endorotatie te bestaan. De exorotatie is links verminderd en wel 
50° tegen rechts 75°. 

Röntgenonderzoek: 
1. Voor-achterwaartse opname: Het kopdefect is links waarneembaar met de 

"line of condensation". Het transplantaat is grotendeels verdwenen. Het 
boorkanaal in het collum scapulae is duidelijk te zien. Er is geen arthrosis 
of botatrophie. 

2. Axillaire opname: Het transplantaat is verdwenen. Een aanduiding van een 
defect is te zien in de humeruskop. 

3. Opname volgens Didiée: Er is geen transplantaat of kopdefect te zien. 
4. Opname volgens Hermodsson: Hier is het kopdefect goed te zien. 
5. Opname volgens Stryker: Het transplantaat is gedeeltelijk verdwenen. Dui

delijk is het botkanaal in het collum scapulae waar te nemen. Er is geen 
hurneruskopdefect te zien. 

Conclusie: Bij deze patient, bij wie het operatieresultaat uitstekend te noemen 
is, blijkt het bottransplantaat grotendeels verdwenen te zijn. Het defect in de 
humeruskop is gering van afmeting. 
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Paticnt 27. T. J. K.-W., vrouw, 31 jaar, huisvrouw. H. M. 19-4-'58. 
Opgenomen :  19-4-'58. 

Anamnese: Eind 1 956 luxeerde patiente haar rechter schouder bij het openen 
van een raam. De huisarts reponeerde deze luxatie, die na het geringe trauma 
was ontstaan. Patiente heeft in totaal nog 6 keer een schouderluxatie rechts 
gehad, steeds bij betrekkeijk geringe aanleidingen, zoals zwaar tillen, ramen 
zemen e.d. Epilepsie zou patiente nooit gehad hebben. In de familie komen 
geen epilepsie of habituele luxaties voor. 

Status Iocalis van cle rechter schouder: Aan de rechter schouder worden geen 
afwijkingen gevonden, met name is er geen sprake van atrophie of bewegings
beperking. Crepitaties in en om het gewricht worden niet gevoeld. 

Röntgenonde1rzoek: Op de voor-achterwaartse röntgenfoto wordt een defect 
waargenomen met een "tête en hachette". 

Operatieverslag van 23-4-'58: Anaesthesie: Intratracheale narcose. 
l e  tempo: Boogvormige incisie over de voorzijde van de rechter tibia. Periost 

gekliefd. Met een raspatorium wordt nu dit periost zover afgeschoven, dat 
met behulp van een roterende beenzaag en beitel een 6 cm lang en 1 cm breed 
beentransplantaat kan worden verkregen. Het transplantaat wordt in een phy
siologische zoutsolutie bewaard. De wond wordt in lagen gesloten en tot slot 
wordt een drukverband aangebracht. 

2e tempo: Incisie over de groeve van Mohrenheim van de rechter schouder. 
Stomp-scherp wordt nu in de ruimte tussen de m. pectoralis major en de m. 
deltoideus doorgedrongen tot op het peesblad van de m. subscapularis. Dit 
wordt tezamen met het gewrichtskapsel verticaal geïncideerd. Hierna wordt 
het gewricht geopend. Het kapsel is verdikt en gerekt aan de voorzijde. Een 
corpus Uberum wordt niet gevonden. Op geleide van de wijsvinger wordt nu een 
priem gestoken door het kapsel-peesblad mediaal, tot in het collum scapulae. 
Hierna wordt een boor van 5 111111 diameter in hetzelfde gat gestoken en er 
wordt een kanaaltje geboord in het collum scapulae onder de processus cora
coideus, naast de voorrand van de cavitas glenoidalis, van lateraal-voor naar 
mediaal-achter. In dit kanaal wordt nu het aangepunte bottransplantaat stevig 
vastgeslagen, zodat het ongeveer 3 cm uitsteekt. Het kapsel-peesblad wordt met 
chroomcatgut hechtingen gereefd. De wond wordt in lagen gesloten .  Tenslotte 
wordt een Velpeau verband aangebracht. Op 5-5-'58 werd patiente na een on
gecompliceerd postoperatief beloop uit het ziekenhuis ontslagen. Op 14-10-'58 
bleek bij een poliklinische nacontrole, dat zij sinds twee weken vijf keer een 
schouderluxatie links gehad zou hebben, welke de huisarts steeds reponeerde. 
Patiente voelde echter niet voor operatie aan deze schouder. Hierna is zij nooit 
weer verschenen. Uit een enquêteformulier dat patiente ons 15-3-'64 terug
stuurde, bleek dat zij inmiddels naar Rotterdam was vertrokken en daar woon
achtig was. Zij voelde niet voor een verder naonderzoek. Wel schreef zij dat 
zij inmiddels elders ook aan de linker schouder was geopereerd. Een recidief
luxatie heeft zij niet gehad. Wel zou zij nog wat "last van de rechter schouder" 
hebben. Tot zover gingen haar inlichtingen. 

Conclusie: Het resultaat van de operatie zal niet optimaal geweest zijn, 
hoewel onvolledige documentatie een juiste beoordeling in de weg staat. 

Patient 28. E. H., man, 23 jaar, schilder. H. M. 1 -5-'57. Opgenomen :  1-5-'57. 
Anamnese: In  1955 luxeerde patient de eerste maal zijn linker schouder. 

Dit kwam doordat hij, tijdens het verrichten van zijn Militaire dienst, in een 
gat viel en op de handen terechtkwam. Deze luxatie heeft zich nog drie keer 
herhaald, nl. bij respectievelijk een val bij hoogspringen, een val op de grond 
doordat een op hol slaand paard hem met de leidsels naar de grond trok, en 
een val bij voetballen, waarbij de arm te veel in abductie stond bij het neer
komen op de grond. Het viel op dat de latere luxaties veel gemakkelijker op
traden dan de eerste. Nooit heeft hij aan epilepsie geleden. In de familie blijkt 
alleen een zuster aan epilepsie te lijden, terwijl er geen habituele luxaties voor
komen. 
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Status localis van de linker schouder: Bij inspectie blijkt er geen verschil te 
bestaan in de schoudercontouren. Er is geen waarneembare atrophie van de 
schoudermusculatuur. Bij palpatie is er nergens drukpijn en er worden bij be
weging geen crepitaties gevoeld. Er bestaat een normale beweeglijkheid van het 
schoudergewricht in alle richtingen. 

Röntgenonderzoek: Op de voor-achterwaartse foto in endorotatie wordt een 
duidelijk humeruskopdefect gezien. Er zijn geen fracturen te zien, maar wel 
een afplatting van de voorste panrand. Een corpus liberum wordt niet waar
genomen op deze projectie. 

Operatieverslag van 4-5-'57: Anaesthesie: lntratracheale narcose. 
le tempo: Boogvormige incisie over de voorzijde van de tibia. Deze incisie 

wordt tot op het periost voortgezet. Na klieven van het periost wordt dit met 
een raspatorium zover afgeschoven dat een tibiatransplantaat van 5 cm lengte 
en 1 cm breedte met een roterende beenzaag verkregen kan worden. Nadat de 
wond in lagen gesloten is, brengt men een drukverband aan. Het bottransplan
taat wordt tijdelijk in een physiologische zoutsolutie bewaard. 

2e tempo: Incisie over de groeve van Mohrenheim van de linker schouder. 
In het trigonum deltoideo-pectorale wordt stomp-scherp gepraepareerd tot op 
het peesblad van de m. subscapularis. Nadat peesblad en gewrichtskapsel waren 
geopend, bleek er geen corpus liberum in het schoudergewricht te vinden te 
zijn. Met een priem en een handboor wordt nu door peesblad en kapsel een 
gat in het collum scapulae gemaakt, op geleide van de wijsvinger. Hierin wordt 
het aangepunte tibiatransplantaat stevig vastgeslagen, zodat het ongeveer 3 cm 
uitsteekt. De richting waarin het bottransplantaat staat is van lateraal-voor naar 
mediaal-achter. Het kapsel en het peesblad van de m. subscapularis worden met 
catgut hechtingen gesloten. Hierna wordt de wond in lagen gesloten met catgut 
en de huid met zijde. Als verband wordt een drukkend Velpeau verband aan
gelegd. Op 16-5-'57 volgt, na een ongecompliceerd postoperatief beloop, ont
slag uit het ziekenhuis, met een voorschrift voor oefentherapie. Op 4-7-'57 bleek 
bij poliklinische controle, dat patient een redelijke beweeglijkheid in de schou
der had. Hij kon de hand weer in de nek leggen. Wel had hij nog wat last 
van de linker tibia. 

Naonderzoek op 5-6-'64: Na de operatie aan de linker schouder in 1957 heeft 
patient nimmer een recidiefluxatie gehad .  Van de schouder heeft hij, behalve 
lichte pijnlijkheid bij retroflexie, geen lasten. Er is een normale beweegijkheid 
in de schouder. Hij verricht zijn werk als schilder volledig en is zelf enthousiast 
over het operatieresultaat. Van de donorplaats van het bott ransplantaat in de 
linker tibia heeft hij geen last meer. 

Onderzoek: Bij inspectie blijkt het litteken van de schouder breed te zijn. Er 
is geen spieratrophie. De contouren van de schouders zijn normaal. Bij functie
onderzoek blijken anteflexie, retroflexie, abductie, adductie en endorotatie bei
derzijds gelijk te zijn. De exorotatie daarentegen is rechts groter dan links 
en wel respectievelijk 90° en 70°. Dit laatste is patient zich echter absoluut 
niet bewust. De kracht in de bovenarm is beiderzijds gelijk. 

Röntgenonderzoek: 
1. Voor-achterwaartse opname: Bij endorotatie is een duidelijk humeruskop-

defect waar te nemen. De humeruskop links is niet zo gaaf rond als rechts. 
De voorste panrand vertoont een dubbelcontour, duidend op een afvlakking. 
Het bottransplantaat is mooi te zien en staat iets te hoog. 

2. Axillaire opname: Verkalkingen waarneembaar in de pees van de m. sub
scapularis. Het bottransplantaat staat goed. Het humeruskopdefect is te zien. 

3. Opname volgens Didiée: Defect in humeruskop is waarneembaar. De voor
ste panrand vertoont de dubbelcontour van de afvlakking. Het transplantaat 
is niet duidelijk te zien. 

4. Opname volgens Hermodsson: Het kopdefect is fraai waarneembaar. 
5. Opname volgens Stryker: Het hoog zittende bottransplantaat is te zien en 

eveneens het kopdefect. 
Conclusie: Het resultaat van deze operatie mag zeer goed ger.oemd worden, 

hoewel het bottransplantaat niet optimaal is aangebracht. 
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Patient 29. T. R., man, 5 I jaar, metaalbewerker. H. M .  17- 1 -'55. 
Opgenomen: 11-4-'57. 

Anamnese: Bij patient werd in 1942 voor de eerste keer de linker humerus 
gereponeerd wegens een luxatie in het schoudorgewricht. Hij kreeg dit, doordat 
hij bij het overspringen van een roeiboot op een zeiboot uitgleed en met de 
l inker arm zich trachtte vast te houden aan de giek van de zeilboot. Hij was 
dus niet op de arm gevallen! De repositie werd poliklinisch in narcose verricht. 
De volgende luxatie vond 15 jaar later plaats. Kort hierop luxeerde patient 
nog twee keer de arm bij geringe, normale bewegingen zoals het overhalen 
van een handle. Hij heeft nooit aan epilepsie geleden. In de familie komt even
min epilepsie voor. Er is niemand in de familie die lijdt aan een habituele 
schouderluxatie. 

Status localis van de linker schouder: Bij inspectie valt op dat de contouren 
beiderzijds gelijk zijn. Er is geen teken van spieratrophie. De beweeglijkheid 
lijkt normaal, hoewel palient, wegens angst voor een luxatie, zijn arm niet ver wil 
abduceren en exoroleren. Crepilaties in het gewricht worden niet gevoeld. Er 
is nergens drukpijn in het gewricht. 

Röntgenonderzoek: Op de voor-achterwaartse opname wordt een duidelijk 
humeruskopdefect waargenomen. Een duidelijke afslijting van de voorste pan
rand wordt niet gezien. 

Operatieverslag van 12-4-'57: Anaeslhesie: lnlralracheale narcose. 
I e  tempo: Na een boogvormige incisie over de voorzijde van de linker tibia 

lot op het bot, wordt het periost afgeschoven en met een roterende beenzaag· 
een 7 bij 1 cm stuk botspaan uit de tibia verkregen. De wond wordt in lagen 
gesloten. Het boltransplantaat wordt aangepunt en in een physiologische zout� 
solutie bewaard. 

2e tempo: Incisie over de groeve van Mohrenheim van de linker schouder. 
Al praeparerende tussen de m. pectoralis major en de m. deltoideus wordt via 
de deltoideo-pectorale groeve het peesblad van de m. subscapularis bereikt. D it 
wordt tezamen met het gewrichtskapsel via een verticale incisie geopend. Het 
kapsel, dat er verdikt uitzag, was tevens aan de wijde kant. Een corpus liberum 
werd niet gevonden. Tevens bleek het kapsel los te liggen van de voorvlakte 
v;rn het collum scapulae. Om goed bij de voorste komrand te kunnen komen, 
werd de processus coracoideus afgeslagen, tezamen met de eraan ontspringende 
pezen. Vervolgens wordt een priem, op geleide van een intra-articulair gelegen 
wijsvinger, dwars door het peesblad van de m. subscapularis en het kapsel, op 
het collum scapulae gezet. Hierna wordt een steekkanaal gemaakt in de richting 
lateraal-voor naar mediaal-achter. Jn dit steekkanaal wordt een boor van 5 mm 
diameter geplaatst en een kanaal geboord in dezelfde richting, waarna het bot
transplantaat in dit kanaal stevig wordt vastgeslagen, zodanig dat het 4 cm uit
steekt. Het kapsel-peesblad, dat te ruim bleek te zijn aan de voorkant, werd 
revend met geknoopte chroomcatgut hechtingen gesloten. De processus cora
coideus werd met 2 chroomcatgut hechtingen, na repositie, gefixeerd. De wond 
werd nu in lagen gesloten. Een Velpeau verband diende tot slot ter immobili
satie. Het postoperatieve beloop is ongestoord geweest en op 27-4-'57 volgt het 
ontslag uit het z iekenhuis. Bij poliklinische controle bleek de schouderfunctie 
zich in gunstige zin ontwikkeld te hebben. Op 26-4-'62 was er links nog 25 ° 

exorotatiebeperking in de schouder ten opzichte van rechts. 
Naonderzoek op 4-6-'64: Na de operatie doet de patient weer volledig zijn 

werk als draaibankwerker. Hij heeft nimmer meer een schouderluxatie gehad. 
Wel "trekt" de l inker schouder tijdens het werk soms wat. De beweeglijkheid 
van de schouder zou volkomen normaal zijn en patient allerminst last veroor
zaken bij het uitvoeren van zijn werk. Hij is enthousiast over het resultaat van 
de operatie. 

Onderzoek: Bij inspectie valt aan de linker schouder een vrij breed litteken 
op. Er is geen spoor van spieratrophie van de schouder- en bovenarmmuscula
tuur. Bij functieonderzoek van de linker schouder blijken beiderzijds anteflexie, 
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retroflexie, abductie, adductie en endorolalie gelijk le zijn. De exorolatie is 
links 50°, legen rechts 85°. 

Röntgenonderzoek: 
1. Voor-achterwaartse OJJname: Er is een duidelijk waarneembaar humeruskop

defect, zonder een uitgesproken "line of condensation". Het grootste deel 
van het bollransplantaal is Ie zien, hoewel het, vooral aan de top, wat 
smaller geworden is. Een arthrosis van het schoudergewricht wordt niet 
dwaargenomen. 

2. Axillaire OJJname: Hier is hel kopdefecl niet Ie zien. Wel blijkt het trans
plantaat gedeeltelijk verdwenen le zijn. De top van de processus coracoideus 
blijkt benig los te liggen van zijn basis. 

3. O1mame volgens Didiée: Het kopdefect is fraai te zien. H et transplantaat 
is sterk versmald. 

4. Opname volgens Hermodsson: Het kopdefect van de humerus is fraai waar 
te nemen. De afmetingen van deze wigvormige uitsparing bedragen 20 mm 
aan de  basis, terwijl de  diepte zich 14  mm laat uitmeten. 

5. Opname volgens Stryker: Het kopdefecl is niet waarneembaar. Wel het bot
lransplantaat, dat een sclerotische indruk maakt. Ook hier ligt de top van 
de processus coracoideus van de basis af. 

Conclusie: Hel operatieresultaat is goed Ie noemen. Het humeruskopdefecl 
is op drie opnamen fraai waarneembaar. H et beentransplantaat is, hoewel ver
minderd in afmeting, nog duidelijk aanwezig. 

Patient 30. D. V.-D., vrouw, 62 jaar, huisvrouw. H. M. 28-2-'57. 
Opgenomen: 28-2-'57. 

Anamnese: In 1951 luxeerde pa tien Ie de linker schouder voor de eerste keer. 
Dit gebeurde toen zij voorover van de trap viel. Op de chirurgische polikliniek 
werd de arm gereponeerd. Zes jaar lang heeft patiente geen lPst meer gehad, 
totdat zij in 1957 bij het dweilen van de vloer weer een luxatie van dezelfde 
schouder kreeg. Ook nu werd de repositie alhier verricht. Hierna luxeerde zij 
neg tweemaal deze schouder. Patiente is, afgezien van een beenbreuk, nooit 
in een ziekenhuis geweest en bezit een uitstekende gezondheid. Er komt geen 
epilepsie en er komen geen lijders aan habituele luxaties in de familie voor. 

Status localis van de linker schouder: Bij inspectie worden aan de linker 
schouder normale contouren aangetroffen. Er zijn geen tekenen van spieratrophie 
van de schouder of bovenarm. De beweeglijkheid in beide schouders is gelijk. 
Er bestaan geen motorische of sensibele stoornissen. Bij palpatie wordt geen 
drukpijnlijkheid aangegeven; crepitaties worden niet gevoeld. 

Röntgenonderzoek: Op de voor-achterwaartse foto in endorotatie is er een 
duidelijk humeruskopdefect te zien. Een typische "line of condensation" is even
eens zeer duidelijk te herkennen. Aan de panrand geen bijzonderheden. 

Operatieverslag van 4-3-'57: Anaeslhesie: Jnlratracheale narcose. 
l e  tempo: Boogvormige incisie over de voorvlakte van de linker tibia. Deze 

incisie wordt na verwisselen van het mes voortgezet door het periost tot op 
het bot. Na met een raspatorium het periost te hebben afgeschoven, wordt met 
behulp van een roterende beenzaag een tibiaspaan verkregen uit de voorvlakte 
van dit beenstuk. Deze spaan is 5 cm lang en circa 1 cm breed. Na aanpunten 
wordt deze in een physiologische zoutsolutie bewaard. Hierna wordt de wond 
met catgut in lagen gesloten en de huid met linnen gehecht. 

2e tempo: De snede wordt gelegd in de huid over de groeve van Mohrenheim. 
Stomp en scherp wordt nu in het trigonum deltoideo-pectorale doorgedrongen, 
tussen de m. deltoideus en de 111. pecloralis major. De vena cephalica wordt 
gespaard. Al praeparerende wordt het peesblad van de m. subscapularis bloot
gelegd. Dit wordt verticaal gekliefd tezamen met het gewrichtskapsel aan de 
voorkant. Bij inspectie van het geopende gewricht wordt geen corpus liberum 
gevonden. Op geleide van de linker wijsvingertop worden achtereenvolgens een 
priem en een handboor met een diameter van 5 mm door het mediale dee1 
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van peesblad en kapsel op de voorvlakte van het collum scapulae gebracht. 
Er wordt nu een kanaal geboord in het collum scapulae in de richting lateraal
voor naar mediaal-achter. In dit kanaal wordt het bottransplantaat. u it de t ib ia 
vastgeslagen. Het steekt ongeveer 3 cm u it. Het peesblad-kapsel wordt nu revend 
gesloten met geknoopte chroomcatgut hechtingen. De wond wordt met catgut 
in lagen gesloten en de huid met zijde gehecht. Tot slot een Velpeau verband 
ter immobilisatie. Het postoperatieve beloop was ongestoord. Op 15-3-'57 volgt 
ontslag u it het ziekenhuis. 

Naonderzoek op 2-6-'64: Na de operatie heeft patiente geen last meer van 
schouderluxaties gehad. Wel zou zij met breien last hebben van geringe pijn
lijkheid in de schouder. Overigens is zij geheel klachtenvrij en heeft geen last 
van de schouder bij haar werk. Zij is tevreden over de operatie. 

Onderzoek: Bij inspectie valt allereerst het brede witte litteken aan de voor
zijde van de schouder op. Het litteken aan de l ibia is fraai. De schoudercon
tour l inks is geheel normaal. Er is geen atrophie van schouder- of bovenarm
spieren. Bij palpatie is er nergens drukpijn op het gewricht. Er is geen 
crepitatie te voelen. De functie in beide schouders is wat betreft anteflexie, 
retroflexie, abductie, adductie en endorotatie gelijk. De exorotatie is rechts 
65 ° tegen l inks 55° . 

Röntgenonderzoek: 
1. Voor-achterwaartse opname: Het humeruskopdefect is goed te zien met de 

"line of condensation". Het bottransplantaat is verdwenen. Er bestaan aan
wijzingen voor een degeneratieve arthrosis in het schoudergewricht, zoals 
spiculae en subchondrale botsclerose. Deze is rechts ook aanwezig, zij het 
in mindere mate. 

2. Axillaire opname: Een typisch kopdefect wordt niet waargenomen. Het bot
transplantaat is verdwenen. De voorste panrand lijkt scherp en niet misvormd. 

3. Opname volgens Didiée: Het typische kopdefect is waarneembaar. Het is 
vooral op deze opname duidelijk dat de voorrand van de cavitas glenoidalis 
vervormd is. De contour is hier onscherp. 

4. Opname volgens Hermodsson: Het kopdefect is hier zeer duidelijk te zien; 
de rand is sclerotisch. 

5. Opname volgens Stryker: Het kopdefect is even te zien. Het bottransplantaat 
is verdwenen. Er zijn duidel ijke tekenen van arthrosis. 

Conclusie: Het resultaat van de operatie mag goed genoemd worden; hoewel 
het bottransplantaat geheel geresorbeerd is, is er geen recidiefluxatie meer ge
weest. 

Patient 31 .  M. V., man, 63 jaar, landarbeider. H. M. 3- 1 -'57. 
Opgenomen: 3-1-'57. 

Anamnese: De eerste luxatie kreeg patient toen hij in 1953 van de trap viel 
en zich in zijn val met de l inker hand trachtte vast te houden aan een kap
stok. Hierbij draaide de l inker arm "uit het lid". De huisarts reponeerde de 
luxatie. Twee jaar later viel patient op de zij, waarbij een reluxatie optrad. 
In totaal kreeg patient zes keer een luxatie van de linker schouder, welke na 
steeds geringer trauma optrad. In de familie worden geen patienten met een 
habituele schouderluxatie aangetroffen. Ook epilepsie komt er niet voor. 

Status localis van de linker schouder: De linker schouder staat iets l ager 
dan de rechter, zonder dat een du idelijke scoliose valt vast te stellen. Er is 
verder geen contourverschil tussen beide schouders. Er is geen spieratrophie. 
De beweeglijkheid is in beide schouders gelijk. Wel is de maximale exorotatie 
links wat pijnl ijk. Het schoudergewricht is niet drukpijnlijk. Crepitaties worden 
bij bewegingen niet gevoeld. 

Röntgenonderzoek: Er is een duidelijk defect aan de humeruskop waarneem
baar op de X-foto in endorotatie. Overigens zijn er geen bijzonderheden te zien. 

Operatieverslag van 4-1-'57: Anaesthesie: Tntratracheale narcose. 
le tempo: Met behulp van een roterende beenzaag wordt een spaan van 5 cm 
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lengte en I cm breedte uit de linker tibia verkregen, na een boogvormige incisie 
van huid en fascie. De spaan wordt aangepunt en in een physiologische zout
solutie bewaard. De wond wordt in lagen gesloten, de huid met zijde. Drnk
verband. 

2e tempo: Incisie over de groeve van Mohrenheim.  Praeparerende in het 
trigonum deltoideo-pectorale, wordt het kapsel met het peesblad van de m. sub
scapularis bereikt. Dit dubbelblad wordt gekliefd. Corpora libera worden niet 
aangetroffen. Het gewrichtskapsel is verdikt en te ruim aan de voorzijde. De 
voorste panrand is onregelmatig afgevlakt. Op geleide van de wijsvingertop, 
welke via het geopende kapsel in het gewricht wordt gebracht, kan nu, met 
een door het gewrichtskapsel gestoken priem, de plaats van het botkanaal in 
het collum scapulae worden bepaald. Hierna wordt met een handboor een ka
naal van 5 mm geboord in het collum scapulae in de richting lateraal-voor naar 
mediaal-achter. Nadat de boor verwijderd is, wordt het bottransplantaat door 
het kapsel vast in het boorkanaal geslagen, zodat het stevig komt te zitten en 
ongeveer 3 cm uitsteekt. Hierna wordt het kapsel-peesblad met catgut hechtingen 
gereefd en gesloten. De wond wordt in lagen gesloten, de huid met zijde. Hierna 
wordt een Velpeau verband aangebracht. Postoperatief deden zich geen com
plicaties voor. De wond genas per primam. 

Naonderzoek op 23-6-'64: Na de operatie zijn er geen reluxaties meer opge
treden. Patient verricht weer volledig zijn werk als landarbeider. Hij heeft geen 
klachten over moeheid, krachtsverlies, pijn of bewegingsbeperking in de schou
der. Ook klaagt hij niet over de donorplaats, de linker tibia. Hij is enthousiast 
over het operatieresultaat. 

Onderzoek: Bij inspectie blijkt er geen spieratrophie in de linker schouder 
te bestaan. Het litteken is smal en bleek. De kracht is beiderzijds gelijk. Bij 
onderzoek naar de schouderfunctie blijken anteflexie, retroflexie, abductie, ad
ductie en endorotatie beiderzijds gelijk te zijn. De exorotatie is links 55° en 
rechts 70°. 

Röntgenonderzoek: 
1. Voor-achterwaartse opname: Er is een typisch kopdefect waarneembaar. Het 

bottransplantaat staat in de goede richting en is, hoewel gereduceerd in 
afmeting, toch duidelijk waarneembaar. Tekenen van arthrosis zijn er niet. 

2. Axillaire opname: Het bottransplantaat is duidelijk te zien en staat in de 
goede richting. 

3. Opname volgens Didiée: Het kopdefect is hier niet waarneembaar. Het trans
plantaat is echter wel duidelijk te zien. 

4. Opname volgens Hermodsson: Hier is het humeruskopdefect fraai te zien. 
5. Opname volgens Stryker: Het humeruskopdefect is duidelijk waarneembaar. 

Het transplantaat is fraai te zien; het is sclerotisch en puntig. De voorste 
panrand is onregelmatig. 

Conclusie: Bij deze patient, bij wie het operatieresultaat uitstekend genoemd 
mag worden, is het bottransplantaat nog steeds waarneembaar, hoewel in af
meting gereduceerd. 

Patient 32. A. H., man, 33 jaar, lasser. H. M. 19-7-'56. Opgenomen: 19-7-'56. 
Anamnese: De eerste luxatie kreeg patient in 1953 na een val in het ruim 

van een schip. Hij viel van twee meter hoogte op de rechter schouder. De 
repositie werd op de chirurgische polikliniek alhier verricht. In 1955 luxeerde 
de rechter schouder andermaal, toen hij liggende in bed het licht wilde uit
draaien. Hierbij tilde hij zijn arm op en bracht deze naar achteren. In 1956 
kreeg hij op het werk een luxatie bij tillen. Hij reponeerde zelf. Hierna heeft 
patient de arm nog negen keer geluxeerd, na steeds geringer trauma. Aan 
epilepsie heeft hij niet geleden. Ook in de familie komt dit niet voor. 

Status localis van de rechter schouder: Bij inspectie wordt geen contourver
schil tussen beide schouders opgemerkt. Er is geen atrophie van de m. deltoi
deus of m. supraspinatus. Bij palpatie wordt geen drukpijn of kapselverdikking 
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gevonden. De k racht is in beide schouders gelijk. B ij onderzoek van de be
weeglijkheid valt het op, dat de exo- en endorotatie van de rechter humerus 
in het schoudergewricht beperkt zijn . .  

Operatieverslag van 20-7-'56: Anaeslhesie: intratracheale narcose. 
lc tempo: Boogvormige incisie over de l inker tibia, tot op het bot. Met raspa

lorium het periost afgeschoven en daarna met een roterende been211ag en beitel 
een botspaan van 6 cm bij 1 cm verkregen. De wond wordt h ierna in lagen 
gesloten. Het bottransplantaat wordt in een physiologische zoutsolutie bewaard 
na praeparatie, waarbij één einde van dit bottransplantaat puntig wordt gemaakt. 

2e tempo: Incisie over de groeve van Mohrenbeim van de rechter schouder. 
Stomp en scherp praeparerend in de sulcus deltoideo-pectoralis, wordt de pro
cessus coracoideus bereikt. Deze wordt met een beitel distaal ongeveer 1 cm 
van de top afgeslagen. M et de eraan hechtende spiergroepen wordt deze naar 
beneden getrokken, zodat de voorvlakte van het schoudergewricht fraai te over
zien is. Een dwarse incisie door de pees van de m. subscapularis en het kapsel 
opent het gewricht. Er worden in hel gewricht twee corpora l ibera aangetroffen, 
welke verwijderd worden. Het kapsel is verdikt en Ie ruim. De voorvlakte 
van het collum scapulae is vrij van kapsel en periost. Op geleide van de wijs
vingertop wordt nu een priem gestoken door het med iale gedeelte van het 
kapsel-periost in schuine richting van voor-lateraa l  naar achter-mediaal tot in 
het bot van het collum scapulae. H ierna wordt de priem door een handboor 
vervangen en wordt een kanaal van 5 mm diameter in dezelfde richting ge
boord. In dit boorkanaal wordt door dezelfde opening het aangepunte bottrans
plantaat geslagen met hamer en drevel, tot het stevig vastzit. Het steekt nog 
plm. 3 cm u i t. De richting is goed. Het kapsel-peesblad wordt met chroom
catgut overlappend gesloten, zodat daarmede het te wijde kapsel aan de voor
kant verdwijnt. De continuïteit van de processus coracoideus wordt met chroom
catgut hersteld, nadat met een priem in beide botdelen een gat is gemaakt. 
Daarna wordt de wond in lagen gesloten en de huid met zijde. Na een druk
verband wordt de arm in endorotatie en adductie met een Velpeau verband 
gefixeerd. Op 3-8-'56 volgt na een ongestoord beloop het ontslag uit het zieken
hu is. Op 3 1 -8-' 6 1  wordt patient weer opgenomen wegens een ongeval, waarbij 
h ij met zijn motorfiets tegen een boom was gereden. H ij bleek een contusie van 
de rechter schouder te hebben. Een luxatie is er n iet geweest! 

Naonderzoek op 1-6-'64: Na de operatie heeft de patient geen luxaties van 
de rechter schouder meer gehad. Hij is erg tevreden over de operatie, hoewel 
hij bij heffen wel moe in de schouder wordt. Pijn heeft hij n iet. De beweeglijk
heid in de schouder is goed. Van het been, waar het t ibiatransplantaat u i t  was 
gehaald, had hij geen last. H ij verrichtte normaal zijn werk. 

Onderzoek: B ij inspectie wordt er een wit, breed l itteken gevonden aan de 
voorkant van de schouder. Er is geen spieratrophie. B ij het functieonderzoek 
zijn er beiderzijds een normale retroflexie, anteflexie, abductie, adductie en endo
rotatie. Al leen de exorotatie is rechts 40° en l inks 50° . 

Röntgenonderzoek: 
1 .  Voor-achterwaartse opname: Er is een typisch humeruskopdefect van geringe 

afmetingen. H et transplantaat is  waarneembaar en zit iets te hoog. 
2. Axillaire opname: De voorrand van de pan is duidelij k  afgevlakt. Het bot

transplantaat en een h umeruskopdefect zijn niet waarneembaar. 
3. Opname volgens Didiée: Afgezien van een l ichte kopdeformiteit worden 

geen bijzonderheden opgemerkt. 
4. Opname volgens Hermodsson: Deze foto is n iet te beoordelen. 
5. Opname volgens Stryker: Het bottransplantaat is waarneembaar. Het typische 

bumeruskopdefect is niet duidel ijk te zien. Er zijn geen tekenen van arthrosis 
deformans. 

Conclusie: B ij deze patient is  het resultaat van de behandeling goed te noe
men. Het bottransplantaat is grotendeels verdwenen. Er  is een gering humerus
kopdefect. 
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In totaal werden 33 patienten volgens deze methode geopereerd; 
vier van hen kregen na de operatie een recidiefluxatie. Deze pa
tienten zijn : 

Patient 33. E. D.-K., vrouw, 35 jaar, huisvrouw. H. M. 28-1-'60. 
Opgenomen: 28- 1-'60. 

Anamnese: De eerste luxatie ontstond in 1953 tijdens de slaap in bed, waarbij 
de linker arm onder het hoofd lag; 14 dagen later herhaalde zich dit. Beide 
luxaties werden door de huisarts gereponeerd. De derde luxatie ontstond 3 jaar 
later met matten kloppen waarna patiente zelf de repositie verrichtte. De vierde 
luxatie kreeg patiente weer 3 jaar later bij een stoeipartij, waarbij de huisarts 
weer reponeerde. De laatste 3 maanden luxeerde de arm bij de geringste be
weging, vooral bij tillen en heffen, en wel ongeveer 3 maal per week, waarbij 
patiente zelf steeds reponeerde. Patiente heeft nimmer aan epilepsie geleden. 
In de familieanamnese kwam geen habituele schouderluxatie of epilepsie voor. 

Status localis van de linker schouder: Behalve een geringe krachtsverminde
ring in de linker schouder werden er bij algemeen onderzoek geen afwijkingen 
gevonden, met name was er geen sprake van atrophie van de schoudermuscu
latulll·. 

Röntgenonderzoek: Behalve een niet gesloten zijn van de epiphyse van het 
acromion werden er beiderzijds geen duidelijke afwijkingen gevonden. 

Operatieverslag van 1-2-'60: Anaesthesie: Intratracheale narcose. 
le tempo: Boogvormige incisie over de linker tibia. Periost gekliefd tot op 

het bot; met raspatorium periost afgeschoven. Met de cirkelzaag en beitel een 
beenspaan van 6 bij 1 ½ cm verkregen. Deze beenspaan wordt aangepunt en 
in een physiologische zoutsolutie bewaard. De wond wordt in lagen gesloten. 
Drukverband. 

2e tempo: De huidincisie wordt gelegd over de groeve van Mohrenheim. 
Tussen de m. pectoralis major en de m. deltoideus wordt stomp gepraepareerd 
tot op de pees van de m. subscapularis. Deze wordt tezamen met het kapsel 
geïncideerd. Bij inspectie van het schoudergewricht wordt een losgescheurd 
labrum glenoidale gevonden. Een corpus liberum wordt niet aangetroffen. Er 
wordt nu op geleide van de wijsvinger een priem door het mediale deel van 
het peeskapsel gestoten tot in de voorkant van het collum scapulae. Het tibia
transplantaat wordt met een drevel ingeslagen van lateraal-voor naar mediaal
achter. Hierna blijkt het transplantaat circa 3 cm uit te steken. Het kapsel wordt 
vervolgens met de pees van de m. subscapularis gereefd met chroomcatgut hech
tingen. De wond wordt in lagen gesloten met catgut en de huid met linnen. 
Dessault verband. Het postoperatieve beloop was ongestoord en op 9-2-'60 volg
de ontslag uit het ziekenhuis. 

Naonderzoek op 31-3-'60: Voorachterwaartse röntgenfoto bij poliklinische 
controle: Het transplantaat zit te laag en staat verticaal. 

Naonderzoek op 1 -7-'64: Na de operatie is er nog tweemaal een reluxatie op
getreden. De eerste ontstond na een val met een teil met wasgoed. De tweede 
ook na een val in 1962, maar patiente is van deze tweede reluxatie niet geheel 
zeker. Overigens klaagt zij nog over moeheid in de schouder en af en toe wat 
pijn en weinig kracht. Zij is matig tevreden over het operatieresultaat. 

Onderzoek: Bij algemeen onderzoek blijkt er geen spieratrophie Ie bestaan. 
Er is een verminderde kracht in de linker schouder. Het litteken is mooi. Bij 
functioneel onderzoek blijkt er een lichte exorotatiebeperking te zijn van 15 ° 

ten opzichte van rechts. Overigens is de schouderfunctie normaal. 
Röntgenonderzoek: 

1. Voor-achterwaartse opname: Transplantaat geheel verdwenen. Aanduiding 
van een kopdefect. Geen botatrophie. 
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2. Axillaire opname: Een spoor van een kopdefect te zien. Geen transplantaat. 
3. Opname volgens Didiée: Geen duidelijk defect waarneembaar. Hel trans

plantaat is niet te zien. Geen afwijkingen van de panrand te zien. 
4. Opname volgens Hermodsson: Aanduiding van bel defect te z ien. 
5. Opname volgens Stryker: Geen defect waarneembaar. 

Conclusie: Hoewel er een gering defect aanwezig is, dat na vele luxaties 
meestal groter wordt aangetroffen, is het toch een onmiskenbaar bewijs voor 
de habituele schouderluxatie. Het verdwenen zijn van het transplantaat, te
zamen met de onjuiste stand van dit transplantaat na de operatie, is waarschijn
lijk de oorzaak van het recidiveren van de luxatie na de operatie. Resultaat van 
de operatie: slecht. 

Patient 34. 0. L., man, I 9 jaar, smid. H. M. 8-9-'59. Opgenomen: 8-9-'59. 
Anamnese: In augustus I 957 viel patient op de linker schouder. Hierbij 

luxeerde hij de schouder. Hij reponeerde de arm zelf door manipulatie. Hierna 
heeft patient in toenemende mate last van zich herhalende luxaties gekregen, 
welke reeds bij het geringste trauma ontstonden. Zelf lijdt hij niet aan epilepsie, 
terwijl het ook niet in de familie voorkomt. Een oom en twee neven lijden aan 
habituele schouderluxaties. 

Status localis van de linker schouder: Normale contouren van de schouder 
bij inspectie. Geen spieralrophie. Er is een onbeperkte beweeglijkheid in de 
schouder. 

Röntgenonderzoek: Op de voor-achterwaartse en axillaire opname een hume
ruskopdefect waarneembaar. Geen tekenen van arthrosis deformans. Een lichte 
pan rand beschadiging. 

Operatieverslag van 9-9-'59: Anaesthesie: Intratracheale narcose. 
lc tempo: Uit de rechter tibia wordt een 6 cm lange beenspaan gebeiteld. 

Sluiten van de wond in lagen. 
2e tempo: Incisie over de groeve van Mohrenheim. De m. subscapularis op

gezocht en gespleten. Het gewrichtskapsel geopend. De voorrand van de pan 
lijkt gaaf. Een gat geboord in het collum scapulae. Hierin het aangepunte bot
transplantaat stevig vastgeslagen. Dit geschiedt dwars door de m. subscapularis. 
Hierna het kapsel en de subscapularispees met een duplicatuur gesloten. De 
wond wordt in lagen gesloten. Velpeau verband. Na een ongecompliceerd post
operatief beloop wordt patient op 2 1 -9-'59 ontslagen. Hij komt geregeld ter 
polikl inische controle, waaruit hij nog niet ontslagen was, toen hij op 16-1-'60 
een luxatierecidief van de linker schouder kreeg na een val op het ijs. Dit werd 
gereponeerd, maar de luxaties herhaalden zich nog enige malen, zodat besloten 
werd patient weer te opereren. 

Heropname op 20-7-'61 :  De röntgenfoto op die datum vertoont een praktisch 
geheel geresorbeerd bottransplantaat, dat veel te hoog in de basis van de pro
cessus coracoideus is ingebracht. 

Operatieverslag van 2 1 -7-'61: Anaesthesie: Intratracheale narcose. 
Ie tempo: Uit de l inker crista iliaca wordt een 6 cm lange botent verkregen. 

De wond wordt in lagen gesloten. 
2e tempo: Incisie iets mediaal van de groeve van Mohrenheim. Stomp en 

scherp praeparerende wordt tot hel voorste kapselmechanisme doorgedrongen. 
Van de vorige bottransplantatie worden nog slechts resten aangetroffen, welke 
veel te craniaal in de basis van de processus coracoideus zijn ingebracht. Openen 
van het peesblad van de m. subscapularis en kapsel. Uit het gewricht komen 
twee rijstkorrelgrote corpora libera naar buiten. Met behulp van een scherpe 
beitel wordt nu een gal gebeiteld in het collum scapulae. Hierin wordt het 
aangepunte bottransplantaat vastgeslagen. Het kapsel-peesblad wordt met een 
duplicatuur gesloten. De wond wordt in lagen gehecht. Velpeau verband. Het 
postoperatieve beloop was ongestoord. Poliklinisch werden de hechtingen na 
10 dagen verwijderd. Twee maanden na de operatie werd met slingeroefeningen 
begonnen. Röntgenologisch bleek het bottransplantaat nu veel lager te staan. 
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Naonderzoek: Op 7-4-'63 schreef patient een brief, dat hij onmogelijk voor 
naonderzoek kon komen. H ij heeft echter geen luxatie meer na de laatste ope
ratie gehad en doet zijn werk als "dragline-machinist". Er zou een onbeperkte 
beweeglijkheid in de schouder zijn. Pijnklachten bestonden er niet. Af en toe 
zou hij moe zijn in de schouder, maar n iet k rachteloos. H ij was tevreden over 
het behaalde operatieresultaat. 

Conclusie: De mislukking van de eerste operatie is te wijten aan het te hoog 
inbrengen van het bottransplantaat in het collum scapulae. Nadat dit  bij een 
tweede operatie lager werd ingebracht, is het resultaat van die operatie bevre
digend. 

Paticnt 35. B. K., man, 2 1  jaar, onderwijzer. H. M. 6-3-'58. 
Opgenomen :  6-3-'58 .  

Anamnese: B ij een stoeipartijtje in  1957 luxeerde patient de eerste keer de 
rechter schouder. Enkele maanden hierna reluxeerde de schouder met zwem
men en hetzelfde jaar voor de derde keer na het gooien van een bal . H ierna 
is de schouder nog tweemaal door geringere traumata geluxeerd. Patient heeft 
niet aan epilepsie geleden. In de famil ie komt geen epilepsie en er komen 
geen habituele luxaties voor. 

Status localis van de rechter schouder: Bij inspectie vertoonden de m. supra
spinatus en m. deltoideus wat spieratrophie. Er was overigens een normale be
weeglijkheid in de schouder. B ij palpatie was er geen drukpijnlijkheid en er 
waren geen crepitaties van het gewricht te constateren. 

Röntgenonderzoek: Op de voor-achterwaartse opname valt duidelijk bij endo
rotatie het humeruskopdefect waar te nemen met de "line of condensation". 

Operatieverslag van 10-3-'58: Anaesthesie: Intratracheale narcose. 
le tempo: Incisie over de voorvlakte van de l inker t ibia tot op het bot. Met 

een raspatorit1111 het periost afgeschoven. Vervolgens wordt met behulp van 
de roterende botzaag en beitel een bottransplantaat van 6 bij 1 ½ cm verkregen, 
dat voorlopig in een physiologische zoutsolutie bewaard wordt. De wond wordt 
in lagen gesloten en met een drukverband verbonden. 

2e tempo: Er wordt een incisie gelegd in de huid over de groeve van Mobren
heim. Stomp-scherp wordt nu gepraepareerd in het trigonum deltoideo-pectorale, 
teneinde het peesblad van de m.  subscapularis bloot te leggen. Als dit is ge
schied, wordt dit peesblad tezamen met het kapsel verticaal geïncideerd. D aar
bij werd dus het gewricht geopend. Een corpus l iberum werd n iet aangetroffen, 
maar wel een wat verdikt en verwijd kapsel. Met behulp van de wijsvingertop 
wordt nu via .het geopende schoudergewricht de juiste plaats op het collum 
scapulae bepaald, waar het beenkanaal geboord zal moeten worden. Dit ge
schiedt eerst met een priem, welke door het peesblad-kapsel gestoken wordt 
tot op het collum scapulae. Hierna wordt een boor in d itzelfde gat gebracht en 
een kanaal van 5 mm diameter in het collum scapulae geboord. Di t  geschiedt 
in een richting van lateraal-voor naar mediaal-achter. Vervolgens wordt het aan
gepunte bottransplantaat hier stevig met h amer en drevel ingeslagen. Het steekt 
ongeveer 3 cm uit. Het gewrichtskapsel en peesblad van de m. subscapularis 
worden tezamen met chroomcatgut revend gesloten, zodat er een afvlakking 
komt van het te wijde kapsel aan de voorkant. De wond wordt hierna met catgut 
in lagen gesloten en de huid wordt met l innen gehecht. Tot slot een Velpeau 
verband aangebracht. Op 28-3-'58 volgde ontslag uit het ziekenhuis, na een on
gecompliceerd postoperatief beloop. Op 3-4-'58 blijkt op een X-foto controle 
van de schouder, dat het bottransplantaat te hoog staat en te veel in craniale 
richting wijst! Op 28-4- '58 kwam hij ter polik l in ische controle, waarbij bleek 
dat h ij 2 dagen geleden gevallen was en een pijnlijk l inker onderbeen had. De 
diagnose fractura tibiae in het gebied waar het bottransplantaat uit weggenomen 
was, werd röntgenologisch bevestigd. De stand van de fractuur was acceptabel. 
Patient werd op de gebruikelijke wijze behandeld met een gipsspalk,  gevolgd 
door een circula i r  loopgips. 
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Naondcrzoek op 1S-6-'64: Na de operatie heeft palienl nog 3 keer een re
luxatie gehad. De eerste keer in mei 1959, toen hij met volleybal een "smash" 
uitvoerde. De laatste luxatie had in 1963 plaatsgevonden. De overige klachten 
van patienl bestonden uil moeheid na hel werken met de arm omhoog (schrijven 
op hel schoolbord), waardoor palienl geen handbalsporten meer kan beoefenen. 
Ook stoeit palienl niet meer wegens zijn schouder. Deze is niet krachteloos en 
palienl heeft geen pijn in de schouder, terwijl ook de beweeglijkheid ongestoord 
is. Palienl is matig tevreden over het operatieresultaat. 

Onderzoek: Er is een breed lilleken aan de voorzijde van hel schouderge
wricht waarneembaar. Spieratrophie bestaat er niet. Het litteken aan het linker 
onderbeen is normaal. Hier worden geen afwijkingen gevonden. Bij functie
onderzoek is de beweeglijkheid in de schouder, wat betreft anleflexie, retro
flexie, abductie, adductie en endorolalie, beiderzijds gelijk. De exorotatie is 
rechts 65 ° tegen links 80°. 

Röntgenonderzoek: 
1. Voor-achterwaartse opname: Hel typische kopdefecl is rechts waarneembaar. 

De cavitas glenoidalis lijkt normaal. Het lransplanlaat is grotendeels ver
dwenen en staat le hoog. 

2. Axillaire opname: Het transplantaat is sterk verkleind te zien. Er is geen 
kopdefect te zien. 

3. Opname volgens Didiée: Hierop is het kopdefect te zien. Het lransplanlaal 
is slecht te zien. De cavitas glenoidalis vertoont een normaal beeld. 

4. Opname volgens Hermodsson: Het kopdefecl is fraai te zien. 
5. Opname volgens Stryker: Het defect in de kop is goed te zien. Het trans

plantaat is grotendeels verdwenen en men kijkt in het gat van het collum 
scapulae. 

Conclusie: Het resultaat van de operatie is zeer matig. De oorzaak hiervan 
ligt in het verkeerd staan van het bottransplantaat, dat te veel in craniale rich
ting staat en te hoog in het collum scapulae is ingebracht. 

Patient 36. K. T. J. ,  man, 20 jaar, winkelbediende. H. M. 17-1-'55. 
Opgenomen: 17-1-'55. 

Anmnnese: In september 1954 werd patient van de bakfiets afgeslingerd na 
een aanrijding. De rechter schouder was hierna erg pijnlijk. Twee dagen nadien 
trachtte patienl een schuifdeur Ie openen, waarbij de rechter schouder luxeerde. 
Hij wist dit zelf te reponeren. Hierna heeft hij nog achtmaal een luxatie gehad 
na steeds geringer trauma. Patient heeft nimmer aan epilepsie geleden. Ook 
in de familie komt dit niet, evenmin als habituele luxaties, voor. 

Status localis van de rechter schouder: Bij inspectie gave contouren van de 
schouder. Geen spieralrophie. Er is een ongestoorde passieve en actieve be
weeglijkheid in het gewricht. Bij palpatie worden geen crepitalies waargenomen. 

Röntgenonderzoek: Gering humeruskopdefect. Geen arthrosis deformans. 
Operatieverslag van 18-1-'55: Incisie over de Mohrenheimse groeve. Geprae

pareerd tot op het voorste kapselmechanisme. Het kapsel geopend. Met een 
boor een kanaal gemaakt in het collum scapulae door de m. subscapularis heen. 
Hierin een aangepunt stuk kalfsbot geslagen, totdat dil 2 cm uitsteekt. Het 
kapsel tezamen met de subscapularispees worden nu met chroomcatgut als een 
duplicaluur gesloten. De wond wordt in lagen gehecht. Velpeau verband. Na 
een ongestoord postoperatief beloop wordt patient op 27-1-'55 ontslagen. Röntge
nologisch bliJkt echter het bottransplantaat te craniaal te zijn ingebracht en 
te sterk naar mediaal in plaats van naar lateraal gericht te zijn. Op 21-7-'58 
komt patient weer op de polikliniek. In januari zou hij een eerste reluxatie 
na de operatie gehad hebben. Daarna nog een keer. Besloten wordt tot her
operatie. 

Operatieverslag van 24-9-'58: Anaesthesie: lnlratracheale narcose. 
l e  tempo: Incisie over de rechter libia. Hieruit wordt subperiostaal een stuk 

bol van 6 bij I cm verkregen. De wond wordt in lagen gesloten. 
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2e tempo: Incisie over de groeve van Mohrenheim. Stomp en scherp prae
parerende worden de m. subscapularis en het daarmee samenhangende kapsel 
blootgelegd. Van het vorige bottransplantaat was praktisch niets meer terug te 
vinden. Het kapsel, dat zeer dik is, wordt geopend. De voorrand van het collum 
scapulae is gemakkelijk met de vinger te betasten, wegens het losgelaten kapsel
periost. Door de m. subscapularis wordt nu met een boor een kanaal gedreven 
in het collum scapulae van lateraal-voor naar mediaal-achter. Hierin wordt nu 
het aangepunte bottransplantaat vastgeslagen. Het kapsel wordt met een dupli
catuur gesloten. De wond wordt in lagen gehecht. Yelpeau verband. Het post
operatieve beloop is ongestoord geweest. Op 7-10-'58 volgt ontslag uit het 
ziekenhuis. 

Naonderzoek op 2-3-'64: Na de tweede operatie zijn er geen recidiefluxaties 
meer geweest. Hij doet zijn werk als winkelbediende volledig. Zijn klachten 
zijn af en toe pijn en moeheid in de schouder, gepaard gaande met krachts
verlies. Hij is tevreden over het operatieresultaat en heeft een volledige beweeg
lijkheid in de schouder. Bij onderzoek bestaat er geen schouderspieratrophie. 
De kracht in de schouders is links en rechts gelijk. Er bestaan twee brede 
l ittekens. De retro- en anteflexie evenals de endorotatie en adductie blijken 
normaal te zijn. Beperkt zijn de abductie (130°) en de exorotatie (0°) .  

Röntgenonderzoek: 
1. Voor-achterwaartse opname: Typisch defect waarneembaar met geringe "line 

of condensation". Rafelige onderlip van de panrand. Geen arthrosis defor
mans. Het tweede bottransplantaat zit duidelijk lager dan het eerste (Fig. 17). 

2. Axillaire opname: Geen humeruskopdefect te zien. Transplantaat zit goed. 
3. Opname volgens Didiéc: Onderbelichte foto. 
4. Opname volgens Hermodsson: Goed waarneembaar typisch kopdefect. 
5. Opname volgens Stryker: Typisch kopdefect waarneembaar. Transplantaat 

zit  goed vóór de kop. 
Conclusie: Het slechte resultaat van de eerste operatie ligt in het te craniaal 

geplaatste en te veel naar mediaal gerichte bottransplantaat. Het resultaat van 
de tweede operatie kan als redelijk worden geclassificeerd. 

Fig. 17. 
Pat. 36. Het tweede bottransplantaat staat duidelijk lager dan het eerste. 
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Twee patienten (Pat. 34 en 36) werden voor de tweede keer ge
opereerd. Het resultaat mag in beide gevallen bevredigend genoemd 
worden. 

f. De thans te Groningen gevolgde methode: een duplo plastiek 

1. Voorbereiding 

Het is wenselijk dat behalve de operateur twee assistenten aan 
de operatie deelnemen. 

Bijzondere stoeltjes of kussentjes ter verhoging van de stuit of 
de schouder zijn niet noodzakelijk. Het onderbeen aan de homo
laterale zijde van de te opereren schouder wordt in de knie gebogen, 
zodanig dat de voetzool vlak op de operatietafel komt te liggen 
en in die stand kan worden gefixeerd. Een pneumatische bloedleegte
manchet wordt om het bovenbeen gelegd. 

Een intratracheale anaesthesie verdient de voorkeur, aangezien 
hierbij het steriel af dekken vollediger en veiliger kan geschieden. 
De huid van de schouder en het onderbeen wordt met een anti
septische vloeistof (bijv. ½ 0/o chloorhexidine-oplossing) gedesinfec
teerd. Met steriele doeken wordt nu de schouder afgedekt, waarbij 
de onderarm en een gedeelte van de bovenarm afzonderlijk in de 
doeken worden gepakt. Hiermede verkrijgt men een volledig be
weeglijke schouder, waardoor men gedurende de operatie de arm 
naar believen in ab- of adductie kan brengen. 

Het onderbeen wordt eveneens op de gebruikelijke wijze met ste
riele doeken afgedekt. 

2. De operatie 

De operatie bestaat uit twee tempo's. Het eerste tempo behelst 
het verkrijgen van het bottransplantaat. Het verdient aanbeve
ling om de plaats van de incisie met een kleurstof af te tekenen 
(Fig. 18). Deze loopt evenwijdig aan en lateraal van de fibula en 
heeft een gemiddelde lengte van 10 cm. Vervolgens wordt de in
cisie gelegd door de huid. Nu worden steriele doekjes in de wond
randen ingehecht. Met een nieuw scalpel wordt vervolgens de in
cisie dieper gemaakt en wordt de fascia cruris evenwijdig aan de 
fibula geïncideerd. Nu wordt stomp gepraepareerd tussen de mus
culi peronaei en de flexoren van de voet tot op de fibula. Deze wordt 
nu subperiostaal vrijgelegd vanaf 10 cm onder het fibulakopje. Deze 
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Fig. 18. 
Plaats van de incisie op hel onderbeen. 

afstand voorkomt eventuele beschadiging van de nervus peronaeus. 
Op dit niveau nu worden met behulp van een hand- of electrische 
boor enkele kanaaltjes gedrild, evenwijdig aan elkaar (Fig. 19). Dit 
dient ervoor om de osteotomie van dit harde bot te vergemakke
lijken. Ongeveer 6 cm onder dit niveau worden eveneens enkele 
boorkanaaltjes gedrild op dezelfde wijze. De osteotomie kan nu 
plaatsvinden, dwars door de beenbruggetjes tussen de boorkanaaltjes. 
Dit gaat zeer gemakkelijk en men kan het 6 cm lange fibulatransplan
taat uitnemen. De wond wordt vervolgens in lagen gesloten, waarbij 
spieren, fascie en subcutis met catgut en de huid met zijde hech
tingen worden geapproximeerd. Na aanleggen van een drukverband 
wordt de bloedleegtemanchet verwijderd. 

Nadat men van handschoenen heeft gewisseld, wordt het bot
transplantaat met een beitel aangepunt (Fig. 20), hetgeen, gezien 
de hardheid van het fibulabot, enig geduld vergt. Hierna wordt het 
transplantaat in fysiologische zoutsolutie bewaard. 

In het tweede tempo vindt het eigenlijke inbrengen van het bot
transplantaat plaats. Weer worden nieuwe steriele handschoenen 
aangetrokken. Wij prefereren de incisie, aangegeven door MosELEY 
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Fig. 19. 

De osteolomie van de fibula. 

Fig. 20. 

Hel bollransplantaat klaar voor 
inbrengen. 
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Fig. 2 1. 
Incisie aan de voorzijde van de schouder. 

(1961), die S-vormig verloopt en een aanzienlijk fraaier litteken 
geeft dan de vroegere schuine, niet naar de oksel lopende incisies 
(Fig. 21). Deze incisie wordt te voren met een steriele kleurstof af
getekend op de huid (Fig. 22). Hierna wordt de huidincisie gelegd 

Fig. 22. 
De plaats van de incisie afgetekend op de schouder. 
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tot in de subcutis. Steriele doekjes worden ingehecht. Na verwisse
len van scalpel vervolgt men met het scherp en stomp vrijleggen 
van de sulcus deltoideo-pectoralis (groeve van Mohrenheim) .  Hierin 
doordringende tracht men de vena cephalica te sparen en lateraal
waarts weg te houden. Soms moet men deze onderbinden en klieven. 
Nadat de m. deltoideus en de m. pectoralis major met stompe ha
ken uit elkaar worden gehouden, komt in  de top van de wond de 
processus coracoideus à vue. De top hiervan wordt met de pezige 
oorsprong van de m. coracobrachialis en de korte bicepskop afge
slagen en naar omlaag getrokken. Hierdoor krijgt men een goed 
overzicht over het peesblad van de m. subscapularis, dat het ge
wrichtskapsel bedekt. De m. pectoralis minor wordt tezamen met de 
plexus brachialis en de grote vaten naar mediaal weggehouden. Het 
peesblad van de m. subscapularis wordt nu verticaal geïncideerd, 
tezamen met het kapsel .  Hiermee is het gewricht geopend en kan 
de pathologie van de voorste panrand en het eventueel losliggende 
labrum glenoidale beoordeeld worden. Tevens moet gezocht worden 
naar soms aanwezige corpora libera, die dienen te worden verwijderd. 

Aangezien het kapsel-periost in toto is opgelicht van de scapu
lahals, k;:: n de vingertop in de ontstane recessus geplaatst worden. 
Deze kan zodoende de voorvlak.te van de scapulahals aftasten. Met 
een priem die vervolgens door de m. subscapularis en het kapsel 
wordt gestoken, wordt op geleide van de wijsvingertop de juiste 
plaats bepaald van het boorkanaal (Fig. 23) .  De ingang hiervan 
wordt gekozen op ½ cm mediaal van de panrand, 2 vingerbreed 
onder de oorsprong van de processus coracoideus. Het begin van 
het boorlrnnaal wordt nu met de priem gemaakt in een schuine rich
ting van lateraal-voor naar mediaal-achter. Men verwisselt nu de 
priem voor een hand- of electrische boor van 5 mm diameter, waar
bij men tijdens het verwisselen de wijsvingertop op het door de 
priem gepraeformeerde boorkanaal laat rusten. Zodoende raakt men 
het kanaal niet kwijt. Nadat het kanaal ± 3 cm is opgeboord 
(Fig. 24), verwijdert men de boor. Het bottransplantaat wordt nu 
met een hamer en een drevel door dezelfde opening in de m. sub
scapularis en het kapsel in het boorkanaal gedreven tot het onwrik
baar vastzit (Fig. 25) .  Het steekt dan 3 cm uit de voorkant van de 
scapulahals (Fig. 26). Het bottransplantaat fixeert tevens het mediale 
deel van het gewrichtskapsel en het labrum glenoidale tegen de 
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Fig. 23 .  

De priem in de scapulahals. 

voorzijde van de panrand, zodat een vergroeien hiermede kan plaats
vinden (Fig. 27) .  

Voordat nu  het kapsel weer gesloten wordt, dient het gewricht 
gereinigd te worden. Dit kan gespoeld worden met fysiologische 
zoutsolutie, die met behulp van een dunne catheter in het gewricht 
gespoten wordt (Fig. 28). Eventuele niet ontdekte corpora libera 
komen vaak alsnog te voorschijn. 

Het kapsel en het peesblad van de m. subscapularis worden nu 
gezamenlijk dakpansgewijs gesloten met chroomcatgut hechtingen en 
wel zodanig dat het laterale deel onder het mediale deel komt te 
liggen (Fig. 29 en 30). Om de h iervoor benodigde hechtingen te 
kunnen leggen, moet de arm in matige endorotatie gebracht wor-
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Fig. 24. 
Het boren van het kanaal in de scapulahals. 

den, waardoor er meer lengte in het kapsel gewonnen wordt. Meestal 
zijn vier inwendige (mediale) en drie uitwendinge hechtingen vol
doende. 

De afgeslagen top van de processus coracoideus, met de daaraan 
bevestigde pezen van de m. coracobrachialis en de korte bicepskop, 
wordt teruggehecht op de processus coracoideus, waarbij twee boor
gaten noodzakelijk zullen zijn. De wond wordt in lagen gesloten, 
waarbij spieren, fascie en subcutis met catgut geapproximeerd wor
den. De huid wordt met mersilene hechtingen gesloten.  Over de 
wond wordt een steriel kussentje gelegd, waarna direct in dezelfde 
narcose een borst-arm gips aangelegd wordt met de bovenarm in 45 ° 
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Fig. 25. 
Het inslaan van het transplantaat. 

Fig. 26. 
Het bottransplantaat na het inslaan. 
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Fig. 27. 
De situatie na het inslaan van het transplantaat. 

Fig. 28. 
Het spoelen van het gewricht. 

abductie en 15° anteflexie. Daarbij dient voor een matige endorotatie 
te worden zorggedragen. 

3. Nabehandeling 
Het abductiegips dient 5 à 6 weken te worden gedragen, tenzij 

complicaties van de kant van de wond of de respiratie nopen tot ver
wijderen van het gips. Gewoonlijk kan de patient 14 dagen na de 
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Fig. 29. 
De eerste rij hechtingen, voor het dakpansgewijs sluiten van het kapsel, zijn gelegd. 

operatie ontslagen worden om verder poliklinisch te worden ge
controleerd. 

Nadat het gips verwijderd is, kan meestal terstond met actieve 
slingeroefeningen worden begonnen. De functie van de schouder 
herstelt zich in 2 à 3 maanden na de operatie. 

Fig. 30. 
De situatie na het dakpansgewijs sluiten van het kapsel-peesblad; het einde van 

de reconstructie. 
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4. Argitmentatie 

Om drie redenen menen wij bovenbeschreven operatie niet zoals 
LEGUIT (1942) aangaf extra-articulair, maar juist intra-articulair te 
moeten uitvoeren. 

Ten eerste vonden wij in 8 van de 33 patienten bij wie het kapsel 
geopend werd, corpora libera (24 0/o). Deze dienen te worden ver
wijderd (EDEN, 1920). (Zie Hoofdstuk II, blz. 34). 

Ten tweede is het nauwkeuriger om op geleide van de wijsvinger
top bij geopend kapsel de juiste plaats van het boorkanaal te bepalen, 
dan om dit bij gesloten kapsel te doen. 

Ten derde bestaat de kans dat bij het boren in de scapulahals er 
beensplintertjes en bloed intra-articulair komen te liggen. Door het 
gewricht te spoelen wordt dit voorkomen. 

Er waren twee bezwaren die LEGUIT tegen de intra-articulaire 
operatiemethodiek inbracht. Deze waren de kans op infectie en op 
arthrosis deformans. 

Met een zorgvuldige operatietechniek is men in staat de kans op 
een infectie aanzienlijk te reduceren. Bij het naonderzoek van de 
patienten werd relatief minder arthrosis waargenomen in de intra
articulair dan in de extra-articulair geopereerde groep! Beide be
zwaren tellen dus niet zwaar. 

Bij deze techniek gaan wij dus uit van drie verschillende operatie
pnnc1pes: 
1. het vormen van een benig remblokje aan de voorzijde, waarbij 

tevens de afgevlakte voorste panrand wordt hersteld (SPEED, 
1927 ; NooRDENBOS, 1938), 

2. een verkorten van het kapsel, waardoor de exorotatie beperkt, 
wordt (PALMER en WméN, 1948), 

3. het vastzetten van het essentiële defect aan de voorzijde (BAN
KART, 1923, 1938 ; TowNLEY, 1950 ;  M1LGRAM, 1964). 

Deze drie operatieprincipes combinerende heeft men het voordeel, 
dat men de bij iedere operatie op zichzelf aanwezige recidiefkans 
verkleint. Deze gedachte werd ook door LA CHAPELLE en Mou 
(1958) verkondigd, toen zij hun methode van de "quadruplastiek" 
beschreven. Hierbij combineerden zij vier principes. Zij kwamen 
hiertoe doordat van zeven patienten die uitsluitend volgens een 
NooRDENBOS-techniek werden geopereerd, er twee recidiveerden. 
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Hoofdstuk V 

BESPREKING VAN DE RESULTATEN VAN DE 
EIGEN GEVALLEN 

a. De indeling der patienten 

Van 1931 tot 1963 werden in de Heelkundige Kliniek te Gro
ningen wegens een habituele schouderluxatie 72 patienten behandeld. 
Van hen werden er drie conservatief behandeld en twee werden 
geopereerd wegens een habituele schouderluxatie naar achteren. Er 
werden 67 geopereerd volgens diverse in de literatuur beschreven 
methoden. De operaties werden door 15 verschillende operateurs 
verricht. De onderstaande tabel geeft hiervan een overzicht. 

Tabel XVTTI 
De indeling der patienten naar behandeling. 

Tijdvak Methode Aantal patienten 

Obsolete methoden 
(lot 1942) 

Bottransplantaties 
(na medio 1 942) 

Nicola 4 
Henderson 3 
Oudard 2 
Rupp 1 
Pauchet 2 
Arthrodese 1 
"Ribplastiek" 1 
Noorden bos 20 
Noordenbos + duplicatuur 33 
Totaal operaties 67 
Conservatief 3 
Hab. sch. lux. naar achteren 2 
Totaal 72 

Na medio 1942 werd door de invloed van de dissertatie van 
LEGUIT (1942) overgegaan op de bottransplantaties. Deze toonde aan 
dat in de literatuur hierbij het geringste aantal postoperatieve luxatie
recidieven werd gezien. Van de 67 geopereerde patienten met een 
habituele luxatie naar voren werd dus het grootste deel (53) geope
reerd volgens de methode van de bottransplantatie. 
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Van de 72 patienten waren 27 vrouwen en 45 mannen. De leef
tijden ten tijde van de operatie varieerden van 4 tot 63 jaar met 
een gemiddelde van 29 jaar (S� = 1,4). 

b. Directe postoperatieve complicaties 

Als directe of vroege postoperatieve complicaties moeten WIJ bij 
onze patienten drie groepen onderscheiden: 
1. wondinfecties met meestal secundaire transplantaatinfecties, 
2. botbreuken van de donorplaats, 
3. neurologische stoornissen door beschadiging van een gedeelte van 

de plexus brachialis of uitnlsverschijnselen van de n. peronaeus. 
Van de in toaal 67 wegens een habituele luxatie naar voren ge

opereerde patienten werden er drie door een postoperatieve wond
infectie getroffen, één bij een obsolete methode en twee bij de bot
transplanta ties (Tabel XIX). Deze infecties veroorzaakten bij de 

Methoden 
Obsolete methoden 
Boltransplantaties 
Totaal 

Tabel XIX 
Postoperatieve wondinfecties. 

Patienten Postop. infecties 
14 1 
53 2 
67 3 

% 
7,1 
3,7 
4,4 

bottransplantaties chronische fistels. In beide gevallen sloot zich de 
fistel pas na enkele maanden, nadat het bottransplantaat was uit
gestoten. Recidiefluxaties traden bij deze patienten niet op. Bij één 
patient bleef de schouderfunctie zeer goed, maar bij de andere trad 
er een concentrische bewegingsbeperking op. 

Bij de patienten waar een bottransplantatie is verricht, werd voor 
dit transplantaat meestal bot uit de fibula of tibia genomen. Bij en
kele anderen werd gebruik gemaakt van bot uit de crista iliaca, 
van kalfsbot of van een homotransplantaat. 

Tabel XX 
Gebrnikt transplantaat. 

Soort transplantaat 
Tibia 
Fibula 
Crista iliaca 
Kalfsbot 
Homotransplantaat 

Totaal 

Aantal 
23 
20 
3 
5 
2 

53  
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Twee patienten kregen na gebruik van tibiatransplantaat een 
fractuur van de tibia. Dit is dan ook de reden dat fibulabot de 
voorkeur heeft boven dat van de tibia. 

Neurologische complicaties deden zich bij vier patienten voor. 
Drie van hen hadden een bottransplantatie ondergaan. Twee kregen 
een partiële peronaeusparese na resectie van een fibulatransplantaat, 
maar in beide gevallen trad herstel op zonder verdere behandeling. 
De derde patient kreeg een parese van de spiergroepen welke door 
de n. radialis en n. musculo-cutaneus geïnnerveerd worden; deze 
was bij naonderzoek, 9 jaar later, volkomen verdwenen. Eén patient 
(pat. 12), geopereerd volgens de methode van HENDERSON, kreeg een 
parese van de spiergroep van de n. ulnaris, die na electriseren ver
beterde. Bij naonderzoek, 21 jaar later, was het tastgevoel in ring
vinger en pink nog verminderd. 

c. Het naonderzoek 

Om het resultaat van de bij de patienten gevolgde behandeling 
te kunnen beoordelen, werden gegevens verzameld over de subjec
tieve klachten zowel als over de objectieve afwijkingen. Derhalve 
werden aan alle patienten, voor zover zij konden worden achter
haald, enquêteformulieren toegezonden. Hierin werd hun gevraagd 
mededeling te doen of er ook één of meer postoperatieve luxatie
recidieven waren opgetreden. Voorts konden zij melding maken van 
hun postoperatieve klachten en werd gevraagd hun mening over het 
operatieresultaat te geven. Hun waardering konden zij uitdrukken 
in de termen : enthousiast, tevreden, matig tevreden of ontevreden. 
Van de 72 patienten werden 61 formulieren terugontvangen. Van 
de resterende 11 waren er 7 overleden, 2 naar het buitenland ver
trokken en 2 om andere redenen niet op te sporen. 

Van de 61 patienten die op het enqu&teformulier reageerden en 
dit ingevuld terugstuurden, konden er 50 op de polikliniek na
onderzocht worden (Tabel XXI). 

Uit deze tabel blijkt dat van de 61 patienten van wie bericht 
werd ontvangen, er 59 beoordeeld konden worden op het resultaat 
van een operatie voor een habituele schouderluxatie naar voren. 
De observatietermijn na de operatie varieerde bij de patienten van 
2 tot 32 jaar. Gemiddeld waren er 11 jaar en 3 maanden verlopen 
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Tabel XXI 
Het naonderzoek. 

Methode Aantal patienten 

Noorden bos + duplicatuur 33 
Noorden bos 20 

Totaal bottransplantaties 53 
Obsolete methoden 14 

Totaal operatief behandeld 
voor h.s. 1 .  naar voren 67 

Conservatief 3 
H.s.l. naar achteren 2 
Totaal 72 

Naonderzoek 
Enquête Poliklinisch 

32 29 
16 12 

48 41 
11 7 

59 48 
1 1 
1 1 

61 50 

tussen de operatie en het naonderzoek. Bij 45 (76 0/o) van hen was 
de operatie langer dan 5 jaar geleden verricht, terwijl dit bij 52  
patienten (88 0/o) langer dan 4 jaar geleden was. Bij RowE ( 1956) 
kwamen 69 0/o van de recidiefluxaties na de operatie binnen de 
eerste 5 jaar voor, terwijl VoN HELLENS (1 947) bij 66 recidiefluxa
ties postoperatief er 60 (91 0/o) binnen de eerste 4 jaar aantrof. 
Volgens hem is het dan ook redelijk de resultaten na 4 jaar te 
beoordelen . 

1. Het postoperatieve htxatierecidief 

Als de meest op de voorgrond staande maatstaf ter beoordeling 
van het resultaat van een bepaalde operatiemethodiek mag de fre
quentie van de recidiefluxatie genoemd worden. Bij onze 59 pa-

Tabel XXII 
De postoperatieve recidiefluxaties. 

Methode Aantal Naonderzoek Recidiefluxaties 

Noorden bos + duplicatuur 33 32 4 
Noorden bos 20 16 3 

Totaal bottransplantaties 53 48 7 

Nicola 4 4 2 
Henderson 3 2 1 
Oudard 2 1 0 
Rupp I 0 0 
Pauchet 2 2 I 
Arthrodese 1 1 0 
,,Ribplastiek" 1 1 l 
Totaal obsolete methoden 14 1 1  5 

Totaal 67 59 12 

% 

12,5 
18,7 

14,6 

45,4 
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tienten die voor een habituele schouderluxatie naar voren werden 
geopereerd en naonderzocht, trad er bij 12 een recidiefluxatie op. 
In voorgaande tabel vindt men de verdeling over de diverse opera
tietechnieken aangegeven. 

Duidelijk is dat de bottransplantaties minder luxatierecidieven 
geven dan de andere, obsolete operatiemethoden, waarbij van 11 
patienten er 5 één of meer recidiefluxaties kregen. Dit is trouwens 
in de literatuur uitvoerig beschreven (ANSCHÜTZ, 1936; ADAMS, 
1948 ; LEGUlT, 1953; MERLE o'AumGNé, 1956) . 

LEGUIT (1953) , die de resultaten uit de wereldliteratuur tussen 
1942 en 1952 verzamelde, vond op 359 bottransplantatie-operaties 
36 (10 0/o) postoperatieve recidiefluxaties. 

De oorzaak van het mislukken van de bottransplantaties is bij 
onze 7 patienten in alle gevallen duidelijk. Bij 4 van hen bleek dit 
te berusten op een te hoog ingebracht bottransplantaat (pat. 21, 34, 
35 en 36) . Eén patient leed aan epilepsie. 

Bij 2 patienten was het bottransplantaat echter te laag ingebracht 
(pat. 20 en 33) en bij één te ver naar mediaal (pat. 22) . 

Van deze 7 recidiefluxaties na de operatie werden er 4 weer ge
opereerd, waarbij het transplantaat nu op de juiste plaats werd in
gebracht. Hierna was bij allen het resultaat goed en reluxaties bleven 
uit (pat. 21, 22, 34 en 36). 

Van de 5 patienten met recidiefluxaties in de groep van de obso
lete methoden werden 4 niet weer geopereerd. Bij één patient werd 
getracht de recidiefluxatie in de postoperatieve fase bloedig te 
reponeren, hetgeen mislukte (pat. 14). Ook in deze groep leed één 
patient aan epilepsie (pat. 7). 

Tabel XXIII 

De klachten. 
Klachten van de schouder 

Volledig 
Bew. Krachte- klachten-

Methode Aantal pat. Pijn Moeheid beperk. loos vrij 
Noorden bos 

+ dupl icatuur 32 5 4 J O  2 2 1  (66 %)  
Noorden bos 1 6  2 3 2 2 1 2  (75 % )  

Totaal boltrans-
plantaties 48 7 7 1 2  4 33 (69 % )  

Obsolete methoden 1 1  3 3 3 2 2 ( 1 8  %)  
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2. De klachten van de patienten 

De subjectieve klachten werden via het enquheformulier en het 
naonderzoek vernomen. In voorgaande tabel wordt hiervan een 
overzicht gegeven. 

Opvallend is het relatief grote aantal patienten met klachten in  
de groep van de  verouderde methoden. Geringer is dit bij de bot
transplantaties. Voorts blijkt het aantal patienten dat klaagt over 
bewegingsbeperking in de schouder, bij de groep die volgens 
, ,NooRDENllOS met duplicatuur" is geopereerd, groot te zijn. 
Dit is te verklaren uit de exorotatiebeperking, die door de duplica
tuur veroorzaakt wordt en essentieel is voor de voorkoming van een 
luxatie (zie Hoofdstuk Therapie, blz. 55) . Dat een deel van de pa
tienten dit n iet bemerkt, is een bewijs dat deze beperking niet ern
stig is. Inherent aan deze bewegingsbeperking in de groep van de 
bottransplantaties met duplicatuur is het procentueel geringere aan
tal patienten dat klachtenvrij is, in tegenstelling tot hen bij wie 
deze duplicatur is nagelaten .  

Het oordeel dat de patienten zelf over het resultaat van hun 
operatie vellen, komt in de onderstaande tabel tot uitdrukking. 

Tabel XXIV 

Het eigen oordeel van de patientcn. 
Oordeel patienten 

Aantal enthou- matig 
Methode pat. si ast tevreden tevreden ontevreden 
Noorden bos + duplicatuur 32 19  I l  2 
Noorden bos 1 6  1 2  2 2 

Totaal boltransplantaties 

Obsolete methoden 

48 

I l  

3 1  (65 %) 1 3  (27 % ) 4 (8 % ) -

4 3 3 

Van hen die volgens een bottransplantatiemethode werden ge
opereerd, bleken 31 (65 0/o) enthousiast te zijn, terwijl 13 (27 0/o) 
tevreden waren. Van de 12 patienten met één of meer recidiefluxa
ties na de operatie bleken er toch nog 7 te zijn die 6f enthousiast 
6f tevreden waren. 

3 .  Objectieve bevindingen 

De belangrijkste objectieve bevindingen bij het poliklinische na
onderzoek worden in de volgende tabel weergegeven.  

119 



Tabel XXV 

Objectieve bevindingen bij poliklinisch naonderzoek. 

spier- bew. 
Methode aantal pat. atrophie krachtsverlies beperking 

Noorden bos + duplicatuur 29 1 2 24 
Noorden bos 12 2 1 8 

Totaal bottransplantaties 41 3 3 3 6  

Obsolete methoden 7 4 3 7 

Relatief minder vaak ziet men atrophieën en krachtsverlies bij 
de bottransplantatieoperaties. Bij dit onderzoek blijkt weer dat er 
in de groep van de bottransplantaties met duplicatuur van het kap
sel een groot aantal patienten met bewegingsbeperking voorkomt. 
Dit blijkt hoofdzakelijk zijn oorzaak te vinden in de 24 pa tien ten 
bij wie een exorotatiebeperking werd gevonden. Deze exorotatie
beperking bedraagt gemiddeld 25 °, hetgeen hun in het dagelijks 
leven, en zelfs in sommige gevallen bij sport, geen hinder veroor
zaakt. 

Bij één patient werd tevens een endorotatie-, retroflexie- en ad
ductiebeperking gevonden. Een andere patient had behalve de exo
rotatiebeperking nog een endorotatiebeperking, terwijl weer een an
dere een geringe abductiebeperking bleek te hebben . 

De 8 patienten met bewegingsbeperking uit de groep van de bot
transplantaties zonder duplicatuur vertoonden ook voornamelijk een 
exorotatiebeperking. Hier was de beperking gemiddeld 1 5  °. Bij één 
patient trad een concentrische bewegingsbeperking op wegens een 
ernstige arthrosis deformans van het schoudergewricht. 

De bewegingsbeperking bij 7 van de 1 1  patienten uit de groep 
van de obsolete methoden was bij 4 van hen concentrisch, bij 2 was 
er een exorotat1e- en bij één een abductiebeperking. 

d. De resultaten van het röntgenonderzoek 

De afwijkingen die bij het röntgenonderzoek werden gevonden, 
zijn voor het grootste deel geconstateerd op postoperatieve foto's, 
terwijl in de meeste gevallen ook praeoperatieve foto's ter beschik
king waren. 

Op de polikliniek werden wegens een behandeling voor een habi-
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tuele schouderluxatie naar voren, 49 patienten naonderzocht (Tabel 
XXI, blz. 1 1 7) .  Van hen was er één conservatief behandeld. 
De anderen waren geopereerd volgens een bottransplantatiemetho
diek of volgens een thans als obsoleet te beschouwen methode. Zij 
werden allen röntgeno\ogisch onderzocht en daarbij werden zoveel 
mogelijk alle hier volgende opnamen gemaakt:  

1 .  een voor-achterwaartse opname in endorotatie, 
2. een axillaire opname, 
3 .  een schuin achter-voorwaartse opname volgens Dm1éE, 
4. een tangentiële opname volgens HERMODSSON, 
5 .  een opname volgens STRYKER. 
(zie Hoofdstuk III). 

Gelet werd op de volgende bijzonderheden : 
a. humeruskopdefecten, 
b. afwijkingen van de panrand, 
c. arthrosis deformans, 
d. corpora libera, 
e. de qualiteiten van het bottransplantaat. 

ad a. Humeruskopdefecten 

Deze "typische defecten" in het posterolaterale deel van de hu
meruskop werden bij 45 patienten gevonden. Bij vier was het op 
geen enkele opname mogelijk het defect te constateren. De fre
quentie van voorkomen op de verschillende opnamen wordt in de 
onderstaande tabel weergegeven. 

Tabel X XVI 

De frequentie van de humeruskopdefecten bij de diverse röntgenopnamen. 

Aantal 
patienten 

49 

v-a. % 
38 77 

axillair % 
1 6  32 

Didiée 
1 5  

% Hermodsson °/o 
30 30 61 

Stryker 0/o 
21  42 

Het blijkt dat de voor-achterwaartse opname in endorotatie en 
de opname volgens HERMODSSON de meeste kans geven om het de
fect röntgenologisch te vinden . 

ad b. Afwiikingen van de panrand 

Deze zijn het fraaist te zien op de voor-achterwaartse, de axil-
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laire en de schuin achter-voorwaartse foto. Het meest voorkomend 
is afvlakking of afbrokkeling van de voorste panrand. Losse bot
schilfers vindt men echter zelden, aangezien die kunnen worden ge
resorbeerd (HILL en SAcHs, 1940). Op het genoemde drietal opnamen 
werden deze afwijkingen van de panrand in de volgende frequentie 
aangetroffen. 

Tabel X XVII 

Frequentie van afwijkingen aan de panrand bij de verschillende opnamen. 

Aantal 
patienten v-a. % axillair % Oidiée % 

49 26 53 20 41 23 47 

De waarden liggen niet ver uiteen. Er dient hierbij opgemerkt te 
worden, dat, indien er panrandafwijkingen bestonden, deze gewoon
lijk op alle drie opnamen zichtbaar waren. 

ad c. Arthrosis deformans 

Als er een arthrosis deformans bestond, dan was deze, uitge
zonderd op de opname van HERMODSSON, op alle foto's zichtbaar. 
Het duidelijkst was dit op de voor-achterwaartse opname. Bij de 
29 patienten, geopereerd volgens NooRDENBOS met duplicatuur 
van het voorste kapselmechanisme, werd viermaal een arthrosis 
aangetroffen, waarvan drie in een lichte en één in een ernstige 
graad. Bij de 12 patienten, geopereerd volgens NooRDENBOS, dus 
extra-articulair, werd ook viermaal een arthrosis deformans gevon
den. Een duidelijke correlatie tussen het voorkomen van arthrosis 
en het gebruik van een bepaald bottransplantaat werd niet gevonden. 

ad d. Corpora libera 

Deze werden bij de operatie steeds uit het gewricht verwijderd. 
Bij 8 van de 33 intra-articulair verrichte bottransplantaties werden 
één of meer corpora libera gevonden (blz. 113). Driemaal kon dit 
röntgenologisch met zekerheid praeoperatief worden aangetoond, 
terwijl één geval wegens het ontbreken van een praeoperatieve foto 
hierop niet beoordeeld kon worden. Bestaat het corpus liberum uit
sluitend uit kraakbeen, dan zal dit niet röntgenologisch worden 
gevonden. 
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ad e. Dr qualiteiten van het bottransplantaat 

Dit kon bij de 41 patienten, geopereerd volgens een bottransplan
tatiemethode en poliklinisch naonderzocht, worden gecontroleerd. 
Het transplantaat kan geheel of gedeeltelijk geresorbeerd zijn, op 
een verkeerde plaats zijn aangebracht of in een verkeerde richting 
wijzen. Met behulp van de serie opnamen kon een inzicht in het lot 
van het transplantaat worden verkregen. Voor dit transplantaat 
werd gebruik gemaakt van bot van tibia, fibula of crista iliaca en in 
een aantal gevallen van kalfsbot of een homotransplantaat (Tabel 
XX, blz. 1 1 5). De volgende tabel geeft een indruk over het lot van 
het transplantaat met betrekking tot het wel of niet geresorbeerd zijn. 

Tabel XXVI I I  

Het lot van het bottransplantaat. 
Gebruikt Geheel of praktisch 

transplantaat Aantal geheel verdwenen % 

Tibia 19 6 3 1  
Fibula 1 4  3 2 1  
Crista iliaca 3 1 3 3  
Kalfsbot 3 3 100 
Homotransplantaat 2 2 1 00 

Totaal 4 1  15 36 

Opvallend is dat kalf sbot en homotransplantaat in het geringe 
aantal gevallen waar het gebruikt werd, verdwenen zijn. Overal waar 
het transplantaat nog duidelijk zichtbaar is, is het echter kleiner ge
worden. De stand was doorgaans goed, maar de neiging bestaat om 
het wat te hoog in de scapulahals in te brengen. 
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Hoofdstuk VI 

HABITUELE SCHOUDERLUXA TIE NAAR ACHTEREN 

a. Inleiding 

Het voorkomen van een habituele schouderluxatie naar achteren 
mag zeldzaam genoemd worden. In onze serie van 72 patienten, 
die in de periode 1 931-1963 werden behandeld voor een habituele 
schouderluxatie, waren er twee met deze aandoening naar achteren 
(Tabel XVIII, blz. 114). 

LEGUIT ( 1 942) vond in de literatuur van 1930 tot 1 942 slechts 
zes gevallen op een aantal van 931 patienten met een habituele 
schouderluxatie naar voren (0,6 0/o). Ook het aantal primaire niet 
recidiverende luxaties naar achteren is veel zeldzamer dan dat naar 
voren (Tabel I, blz. 5). 

CAMERON ( 1955) vond op iedere 70 habituele schouderluxaties 
naar voren er één naar achteren. Ook de luxaties naar achteren 
hebben de neiging habitueel te worden (DEPALMA, 1950 ;  RowE, 
1956). 

Bilateraal komt de aandoening vaker voor dan bij cle habituele 
schouderluxatie naar voren (HINDEN ACH, 1947; NOBEL, 1962). Dit 
is dan ook een reden waarom men aan congenitale factoren denkt, 
zoals het te zwakke kapsel (MÖLLERUD, 1946) of "neuromuscular 
in-co-ordination" (DEPALMA, 1950). Ook congenitale afwijkingen 
van de cavitas glenoidalis zijn beschreven (NoBEL, 1962). 

Van het ziektebeeld moet scherp gescheiden worden de verouderde 
luxatio posterior (inveterata). Deze is klinisch vaak moeilijk te her
kennen, daar het klinische beeld arm is aan specifieke symptomen 
(CRAWFORD, 1 962). McLAuGHLIN (1952) spreekt hierbij van een 
"diagnostic trap", aangezien de diagnose dikwijls gemist wordt. Van 
22 patienten die hij zag voor een primaire, verouderde of habituele 
luxatie naar achteren, waren er 1 6  miskend en behandeld onder een 
andere diagnose. 
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Van de habituele luxaties naar achteren is bekend, dat daarbij 
soms een operatie voor een habituele luxatie naar voren wordt ver
richt. Dit is zowel een gevolg van het uit de anamnese blijkende 
recidiverende karakter, als van het feit dat bij het onderzoek vaak 
geen afwijkingen worden gevonden. Uiteraard heeft dit een nadelige 
invloed op het resultaat van de operatie (McLAuGHLIN, 1952; NOBEL, 
1962). 

Uit de literatuur blijkt voorts, dat een groot aantal habituele 
schouderluxaties naar achteren ontstond na een zeer gering pri
mair trauma. In sommige gevallen was er in het geheel geen sprake 
van een inleidend trauma (MÖLLERUD, 1946) .  

6.  Pathologische anatomie 

Opvallend is dat het mechanisme en de pathologische bevindingen 
mutatis mutandis dezelfde zijn als bij de habituele schouderluxatie 
naar voren (RowE en YEE, 1944;  JONES, 1958). Zo vindt men ook 
hier losgescheurde gewrichtskapsels. Zij worden waargenomen met 
of zonder losgescheurd labrum glenoidale van de panrand, toegang 
gevende tot een recessus achter de scapulahals (AsPLUND, 1942; ZADIK, 
1948 ; ScouGALL, 1957 ; WEISSMAN, 1958 ) .  Ook slechts te ruime kap
sels zijn beschreven (JoNES, 1958 ; NoBEL, 1962). 

Equivalent aan de bevindingen bij de habituele luxatie naar vo
ren worden ook hier humeruskopdefecten gevonden. Deze zijn ge
legen in het anteromediale deel van de kop. De ontstaanswijze is 
weer een compressiefractuur door het inkerven van de achterste 
panrand in de humeruskop mediaal van het tuberculum minus 
(HERMODSSON, 1933; HINDEN ACH, 1947 ;  McLAUGHLIN, 1952 en 
1962; ScouGALL, 1957 ; CRAWFORD, 1962; HrLL e.a., 1963). 

Ook fracturen van de hurneruskop zijn beschreven, vooral bij 
de primaire traumatische luxatie, waarvan de resten naderhand in 
het habituele stadium zijn terug te vinden (THOMAS, 1937 ; NEUGE
BAUER, 1960). 

De achterste panrand van de cavitas glenoidalis wordt vaak bij 
de luxatie beschadigd, evenals de voorste panrand bij de luxatie naar 
voren. Soms is dit in zo ernstige mate het geval, dat er zich een 
nieuwe gewrichtspan vormt op de achtervlakte van de scapula 
(THOMAS, 1937). 
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Het inleidende trauma dat voert tot een luxatie naar achteren, 
is een geforceerde abductie-, anteflexie - en endorotatiebeweging in 
de schouder. 

c. Het röntgenonderzoek 

Een van de oorzaken waardoor de luxatio posterior miskend 
wordt, ligt in het vaak moeilijk te interpreteren röntgenbeeld in 
voor-achterwaartse richting. De typische röntgenologische bevinding 
is hier het ontbreken van de normale maanvormige overlapping van 
de humeruskop met de cavitas glenoidalis. De humeruskop staat 111 

endorotatie en raakt de achterste panrand (Fig. 31 ). 

Fig. 3 1 .  
Luxatie naar achteren. 

Algemeen is men van mening dat de voor-achterwaartse opname 
soms moeilijk te interpreteren is, zodat ook altijd een axillaire dient 
te worden gemaakt. Aan de positie van de humeruskop ten op
zichte van de cavitas glenoidalis is dan de luxatio posterior te her
kennen. Tevens is bij deze opname het humeruskopdefect het dui
delijkst waarneembaar. Bij de habituele schouderluxatie naar ach
teren is het humeruskopdefect minder evident dan bij de verouderde 
luxatie (McLAUGHLIN, 1962; ÜYSTON, 1964) .  

Voor het nemen van een axillaire opname dient de patient de 
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arm te abduceren. Dit is echter, gezien de luxatietoestand in het ge
wricht, onmogelijk wegens de bewegingsbeperking en de pijnlijkheid. 
NEuGEBAUER ( 1 960) raadt om dit bezwaar te ondervangen de tan
gentiële opname volgens W1JNBLADH ( 1 933)  aan . Hierbij zit de pa
tient op een stoel, terwijl de röntgenplaat lateraal tegen de schouder 
wordt gehouden. De röntgenbuis is geplaatst aan de achterzijde van 
de patient ter hoogte van de spina scapulae, waarbij de centrale 
straal op de humeruskop gericht is. Deze centrale straal maakt 
daarbij een hoek van 45 ° met het frontale vlak (Fig. 32) .  In deze 

Fig. 32. 
Opname volgens WIJNBLADH. 

projectie, de opname van de "cavitas en face" genoemd, is de po
sitie van de humeruskop dorsaal van de cavitas glenoidalis goed te 
herkennen. 

d. Therapie 

In de Chirurgische Universiteitskliniek te Groningen werden twee 
pa tien ten operatief behandeld, nl . : 

Patient 37. G. W., jongen, 1 6  jaar. H. M. 1- 1 2-'38. Opgenomen: 1-12-'38. 
Anamnese: Drie maanden vóór opname viel patient met de motorfiets. De 

linker schouder was wat pijnlijk maar een duidelijke luxatie met daarna repositie 
had niet plaatsgevonden. Ongeveer 4 weken na het ongeval begon de schouder 
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iets te "verschieten" bij bepaalde bewegingen. Voorts werd hij dan moe in de 
schouder en later krachteloos. In de familie zijn geen habituele luxaties en is 
geen epilepsie bekend. 

Status localis ,,:m de linker schouder: Links wat scherpere schoudercontouren 
dan rechts. Geen spieratrophie. Wel lijkt het alsof het schoudergewricht wat 
ruim is. Bij bewegingen is er een beperkte abductie. De rotaties en anteflexie 
blijken normaal te zijn. Bij anteflexie schiet de humeruskop met een "knapje" 
naar achteren. De kracht in de schouder is verminderd. 

Operatieve:slag van 7-12-'38: Incisie volgens Kocher over de achterzijde van 
het schoudergewricht. Er is een wijd kapsel. Extra-articulair wordt nu een fibula
transplantaat in een boorkanaal van de scapulahals geslagen. De wond wordt 
gesloten. Gipsverband. Ontslag volgt op 14-1-'39. Op 8-1-'41 treedt er een re
luxatie op. Röntgenologisch blijkt de beenent geresorbeerd te zijn. Er wordt 
nog tweemaal een operatie verricht nl. op 20-1-'41 (Nicola bicepspeestranspositie) 
en op 28-2-'44 (tibiabottransplantatie aan de achterkant) wegens aanhoudende 
reluxaties na de operaties. Op 8-3-'44 werd patient na de 3e operatie ontslagen. 
Hierna zijn er geen reluxaties meer geweest en patient was toen tevreden over 
het operatieresultaat. 

Naonderzoek: Dit was niet mogelijk, aangezien patient direct na de oorlog is 
overleden. 

Paticnt 38. A. D., me1s1e, 12 jaar. H. M. 27-4-'6 I .  Opgenomen: 27-4-'61. 
Anamnese: Sinds 2 jaar heeft patiente last van onwillekeurige subluxaties 

in de rechter schouder. Geen duidelijk trauma aanwijsbaar. Het neemt zo in 
frequentie toe, dat er momenteel vijftienmaal per dag een luxatie optreedt. .Zij 
klaagt over moeheid en zwakte in de scho'uder. In de familie is geen sprake 
van epilepsie of habituele luxaties. 

Status localis van de rechtor schouder: Patiente kan willekeurig de schouder 
naar achteren luxeren en reponeren. Overigens geen spieratrophie. Goede kracht 
in de schouders en een normale beweeglijkheid. 

Röntgenfoto van beide schouders: geen afwijkingen. 
Operatieverslag van 28-4-'6 1 :  Buikligging. Intratracheale anaesthesie. 
Incisie volgens Kocher langs de spina scapulae, mediaal ombuigende naar 

caudaal. De m. deltoideus losgemaakt van de spina scapulae en naar lateraal 
weggehouden. De h11meruskop is gemakkelijk te luxeren naar achteren. Het 
kapsel blijkt ruim te zijn. De schouder"cuff" wordt tezamen met het te ruime 
kapsel geïncideerd. Hierna wordt dit weer met een duplicatuur gesloten. Spieren 
geapproximeerd. Wond in lagen gesloten. Velpeau verband. Het bleek na openen 
van het gewricht, dat de achterste panrand onaangetast was, zodat een bottrans
plantatie niet geïndiceerd was. Ongestoorde decursus. Enkele maanden na ont
slag traden echter recidiefluxaties op, waarop besloten werd andermaal te 
opereren. 

Operatieverslag van 4-9-'61 :  Algemene anaesthesie. 
le tempo: Incisie over rechter tibia en uitbeitelen van een 6 bij l cm boltrans

plantaat. Wond sluiten in lagen. 
2e tempo: Excisie van oud litteken. De spieren afgeschoven tot het peesblad 

met kapsel vrij komt. Het blijkt dat het kapsel-peesblad weer veel te wijd is. 
Incisie in deze structuren in cranio-caudale richting. Het bottransplantaat in een 
boorkanaal in de scapulahals stevig vastgeslagen. Het kapsel-peesblad wordt 
revende gehecht. De wond wordt in lagen gesloten. Borst-armgips in 60° abductie. 
Ongestoorde decursus. Hierna is patiente geregeld poliklinisch gecontroleerd. 
Zij heeft geen reluxaties weer gehad en klaagt in het geheel niet meer over 
de schouder. Op 23-12-'65 bleek er bij het laatste poliklinische onderzoek een 
volledig onbeperkte functie in het schoudergewricht te bestaan. 
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In de literatuur zijn enkele operatietechnieken aangegeven die, 
gemodificeerd voor de achterzijde, equivalent zijn aan de technieken 
beschreven voor de habituele luxatie naar voren. Tabel XXIX geeft 
een overzicht van de door de diverse auteurs aanbevolen methoden. 

Tabel X X I X  

Gangbare operatietechnieken voor de behandeling van habituele 
schouderluxatie naar achteren. 

Methode 
Spierplastiek vlg. Clairmont-Ehrlich 
Capsulorraphie 
Bicepspees-transpositie vlg. Nicola 
Achterste kapsel vastzetten vlg. Bankart 

Bottransplantatie vlg. Eden-Hybbinette 

Duplicatuur van achterste kapsel
mechanisme vlg. Putti - Platt 

Subscapularistransplantatie 
vlg. McLaughlin 

Auteur 
Ka plan ( 1933) 
Scott ( 1963) 
May (1943) 
Rowe en Yee ( 1 944), M yers ( 1946), 

Zadik (1948), Nobel ( 1 962) 
Rocher ( 1 931), Fèvre e.a. (1938), 

Asplund (1942), Hindenach ( 1947), 
Jones (1958, Nobel ( 1962), 
Scott (1963) 

Severin ( 1953), Weissman e.a. ( 1958) 

McLaughlin ( 1952), Crawford (1962), 
Samilson ( 1963) 

Het blijkt dat de bottransplantaties volgens een intra- of extra
articulaire techniek en de subscapularistransplantatie volgens Mc

LAUGHLIN in de loop der jaren aan populariteit hebben gewonnen. 
Deze laatste techniek, die McLAUGHLIN in 1 952 invoerde, werd 

hoofdzakelijk voor de verouderde luxatie naar achteren gepropa
geerd, hoewel er ook habituele schouderluxaties mee werden be
handeld. Bij deze methodiek wordt het schoudergewricht aan de 
voorzijde benaderd, hetgeen, gezien de anatomische verhoudingen, 
eenvoudiger is dan een toegang van achteren. 

Nadat hij via een incisie over de sulcus deltoideo-pectoralis de 
voorzijde van het gewricht heeft vrijgepraepareerd, wordt de pees 
van de m. subscapularis tezamen met het daaronder liggende kapsel 
geïncideerd . Het defect aan de voorzijde van de hurneruskop, me
diaal van het tuberculum minus, wordt nu opgezocht. Dit wordt 
geaviveerd en de subscapularispees wordt met matrasnaden door 
boorkanaaltjes in het defect gefixeerd (Fig. 33 � .  Het blijkt daarna 
onmogelijk te zijn nog luxaties in het gewricht op te wekken. 

Een mitella voor drie weken dient ter immobilisatie, waarna 
slingeroefeningen worden voorgeschreven. 
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-- . .  -
---- ----- - - - - -

--- - --

Fig. 33. 
De subscapularistransplantatie volgens McLAUGHLIN. 

Ofschoon deze methode wel ingang heeft gevonden voor de be
handeling van de habituele luxatie (SAMILSON, 1 963) komt Mc
LAUGHLIN er zelf in een latere publicatie op terug (1 962). Als 
"procedure of choice" adviseert hij hiervoor de bottransplantatie
methode. Wel blijft hij de subscapularistransplantatie propageren 
voor de behandeling van verouderde luxaties. Dit vindt ook bij 
andere auteurs steun (CRAWFORD, 1 962 ;  HILL e.a., 1 963) .  

Hoewel, gezien de geringe ervaring in de Chirurgische Universi
teitskliniek te Groningen, hier geen uitspraak over de meest ge
schikte methode van operatieve behandeling van de habituele schou
derluxatie naar achteren kan worden gedaan, blijkt uit de literatuur 
dat de bottransplantatiemethode preferent is. 
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SAMENVATTING 

De habituele schouderluxatie is een aandoening die bij vele, voor
al jonge mensen, ernstige hinder veroorzaakt. Niet alleen zullen zij 
in hun beroep worden gehandicapt, maar bovendien betekent dit 
voor hen dikwijls een verandering in hun sociale leven, waarbij 
sportbeoefening uitgesloten is. 

Er bestaat ondanks een uitgebreide, ver in de historie teruggaande 
literatuur, nog steeds geen eenstemmigheid over de etiologie, pa
thologische anatomie en aangewezen behandelingsmethodiek. 

In 1 942 wees LEGUIT in Nederland op de goede resultaten die 
met de bottransplantatiemethoden waren bereikt. Hij vestigde de 
aandacht op de methode die door NooRDENBOS in 1 938 als extra
articulaire bottransplantatie werd aangegeven. 

Het is het doel van dit proefschrift om aan de hand van de in 
de Chirurgische Universiteitskliniek te Groningen behaalde resultaten 
het verrichten van een enigszins gewijzigde methode NooRDENBOS 
te rechtvaardigen. 

Nadat in Hoofdstuk I een begripsbepaling van de habituele 
schouderluxatie is gegeven, volgt een overzicht van de etiologische 
momenten die invloed hebben op het ontstaan van de aandoening. 

Het blijkt dat de leeftijd van de patient op het tijdstip van de 
eerste of primaire luxatie voor de ontwikkeling van een habituele 
luxatie van prognostische betekenis is. In het algemeen geldt, dat 
hoe jonger de patient is ten tijde van de primaire luxatie, des te 
groter de kans op de ontwikkeling van een habituele luxatie is. De 
gemiddelde leef tijd van de Groningse pa tien ten ten tijde van de 
primaire luxatie is 24 jaar. (S;- = 1 ,3). 

Een fractuur van het tuberculum majus, een veel voorkomende 
complicatie bij de primaire schouderluxatie, is prognostisch gunstig 
voor de ontwikkeling van een habituele schouderluxatie. De anato-
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mische afwijkingen die ontstaan na een primaire luxatie zijn van 
invloed op het ontstaan van een habituele luxatie. Hierbij zijn vooral 
het humeruskopdefect, de beschadigingen van de panrand en het 
losgescheurde kapsel-periost met labrum glenoidale te noemen. 

De behandeling van de primaire luxatie, waarbij jeugdige patien
ten een immobilisatieperiode na de repositie dienen te volgen, heeft 
op de ontwikkeling van de habituele luxatie een gunstig effect. 

Epilepsie, een aandoening die in een hoog percentage bij lijders 
aan habituele schouderluxatie wordt aangetroffen, geeft met het 
voorkomen van bi laterale gevallen steun aan de gedachte, dat er 
een disharmonie in de functie van de schoudermusculatuur zou be
staan. De frequentie van het voorkomen van epilepsie wordt in de 
literatuur opgegeven, liggende tussen 6 en 25 0/o. Van de 72 Gro
ningse patienten bleken er 8 aan epilepsie te lijden ( 1 1 0/o) . 

Habituele schouderluxaties worden bij musculeuze zowel als bij 
asthene typen aangetroffen. Onze serie patienten bestond hoofd
zakelijk uit musculeuze typen. Van hen oefende 25 0/o een zwaar 
beroep u it, terwijl 62 0/o werkzaam was in een middelzwaar beroep . 

Wat de verdeling over de geslachten betreft, blijkt dat mannen 
vaker door de aandoening getroffen worden dan vrouwen. Onze 
patientenserie telde 45 mannen en 27 vrouwen. 

Zenuwlaesies, ontstaan na de primaire luxatie, geven prognostisch 
gezien geen grotere kans op de ontwikkeling van een habituele 
luxatie. 

Het mechanisme van de habituele luxatie wordt aan het einde 
van dit hoofdstuk beschreven . 

Hoewel de anatomische afwijkingen, beschreven in Hoofdstuk I I ,  
bij lijders aan een habituele schouderluxatie van velerlei aard zijn, 
worden als meest constante genoemd de loslating en verwijding van 
het kapsel met glenohumerale ligamenten, benevens het defect aan 
de humeruskop en de voorste panrand. Bij de beschadiging van de 
panrand kunnen fragmenten van het bot afspringen, die dan als 
corpora libera in het gewricht komen te liggen. Bij 33 Groningse 
patienten die intra-articulair werden geopereerd, werden in 8 ge
vallen (24 0/o) deze corpora libera aangetroffen. Dit is een relatief 
hoog percentage, dat dan ook een van de redenen is waarom een 
intra-articulaire operatietechniek wordt voorgestaan. 
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Defecten aan de humeruskop werden dank zij een speciale röntgen
opnametechniek in een hoog percentage (92 0/o) bij de Groningse 
patienten gevonden. Afwijkingen aan de spieren van de schouder
gordel zijn moeilijk aan te tonen, en behalve scheurtjes in de schou
der"cuff" worden geen afwijkingen beschreven. 

De anatomische afwijkingen bij de habituele schouderluxatie naar 
achteren zijn mutatis mutandis dezelfde als die bij de habituele 
luxatie naar voren. 

Met het stijgen van de leeftijd vanaf het 30ste jaar ontstaan er 
degeneratieve veranderingen en een progressieve fibrose van het ge
wrichtskapsel met glenohumerale ligamenten en peesbladen rond het 
schoudergewricht. Hierbij kan de recessus subscapularis, gelegen 
vóór de scapulahals, oblitereren. Dit verklaart het "self-limiting" 
karakter van de aandoening bij het ouder worden van de patienten. 

Het röntgenonderzoek, beschreven in Hoofdstuk III ,  brengt een 
deel van de anatomische af wijkingen aan het licht. Het zijn dan 
vooral het humeruskopdefect, de afwijkingen aan de voorste pan
rand, corpora libera en een arthrosis deformans die kunnen worden 
aangetoond. Ook het ingebrachte bottransplantaat is hier te beoor
delen. Verkalkingen van bursae en pezen zijn de afwijkingen aan 
weke delen, die dit onderzoek aan het licht kan brengen. Om ge
noemde anatomische veranderingen te kunnen vaststellen, dienen 
een aantal speciale opnamen te worden gemaakt. 

Voor het ontdekken van het humeruskopdefect blijken de voor
achterwaartse opname in endorotatie en de tangentiële opname vol
gens HERMODSSON het best te voldoen. Arthrogrammen verschaffen 
aanvullende gegevens omtrent de wijdte van het gewrichtskapsel. 

In Hoofdstuk IV wordt de therapie besproken. Praktisch altijd 
bestaat er een indicatie tot operatieve therapie. Deze indicatie wordt 
beïnvloed door het beroep en het sociale leven van de patient. Con
servatieve therapie komt slechts in aanmerking bij bejaarde personen 
en bij diegenen waar een absolute contra-indicatie tot operatieve 
therapie bestaat. 

Nadat een kort historisch overzicht van de bekendste operatie
methodieken is gegeven, wordt de literatuur onder de loupe genomen. 
Het blijkt dat de capsulorraphieën, de ophangoperaties en de spier-
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operaties obsoleet zijn wegens hun grote aantal postoperatieve luxa
tierecidieven. 

Voorts blijkt uit de meer recente literatuur dat er drie methoden 
zijn, die, met hun modificaties, nog worden toegepast. Dit zijn de 
bottransplantaties, de methode PUTTI - PLATT en de methode volgens 
BANKART. Tegen de laatste twee operatiemethodiek.en bestaan theo
retische bezwaren, hoewel de in de literatuur beschreven resultaten 
gunstig worden beoordeeld. 

De bottransplantatie is de techniek die in Groningen na 1 942 
werd gevolgd. De resultaten met deze methode, die bij 53  patienten 
alhier werd toegepast, zijn goed te noemen. Er is een postoperatief 
luxatierecidief van 1 4 ,6 0/o, wat iets hoger is dan de hiervoor in de 
literatuur genoemde waarden. Dit is mede te wijten aan de om
standigheid, dat vijftien verschillende operateurs de operaties ver
richtten. Van de zeven luxatierecidieven werden er vier weer ge
opereerd volgens een bottransplantatiemethode, waarna het resul
taat gunstig was. 

De techniek waarbij intra-articulair yrordt gewerkt en een du
plicatuur verricht, wordt verdedigd. Tevens wordt in dit hoofdstuk 
de operatietechniek, gemodificeerd naar de methode NoORDENBOS, 
uitvoerig beschreven. De operaties te Groningen verricht voor en 
na het invoeren van de bottransplantaties worden aan de hand van 
ziektegeschiedenissen toegelicht. 

In Hoofdstuk V worden de resultaten van de operatieve therapie 
genoemd en worden die van de groepen obsolete methoden en bot
transplantaties vergeleken. 

Opvallend is het veel betere resultaat van de laatste groep. Directe 
postoperatieve complicaties zijn slechts gering in aantal. Bij het na
onderzoek, dat door middel van een enquêteformulier en een poli
klinische controle geschiedde, bleek dat 65 0/o van de patienten 
enthousiast en 27 0/o tevreden was over het resultaat. Wanneer er 
bij de operatie behalve de bottransplantatie een kapselduplicatuur 
was verricht, was de exorotatiebeperking later bij naonderzoek 
duidelijk. Gemiddeld bedroeg deze 25 °, doch de pa tien ten hadden 
hier geen last van. Röntgenologisch werd niet vaker arthrosis 
deformans gevonden bij de intra-articulaire operatiemethodiek dan 
bij de extra-articulaire. Corpora libera, bij acht patienten tijdens 
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de operatie in het gewricht aangetroffen, werden driemaal te voren 
röntgenologisch vastgesteld. Het bottransplantaat ondergaat een 
duidelijke resorptie, hetgeen echter het operatieresultaat niet beïn
vloedt. Het door het transplantaat vastgezette kapsel aan de voor
kant van de scapulahals en de panrand is inmiddels vastgegroeid. 

In Hoofdstuk VI wordt de habituele schouderluxatie naar ach
teren beschreven. Hier blijkt uit de literatuur dat de bottransplan
tatie aan de achterkant van de scapulahals de meest gevolgde 
methode is. Ook de subscapularistransplantatie volgens McLAUGH

LIN wordt frequent toegepast. 
De ervaring, in Groningen verkregen met de behandeling van 

habituel e luxaties naar achteren, is gering, zodat het niet mogelijk 
is een op eigen waarnemingen gebaseerd advies te geven. 
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SUMMARY 

Recurrent dislocation of the shoulder is a condition which causes, 
especially in young people, a lot of trouble. They will not only be 
handicapped in their profession but their social life will be structu
rally changed and participation in sport will be impossible. 

There is extensive literature about this disorder which goes far 
back in history. There is however still no unanimity about the 
aetioiogy, pathology and therapy of the condition. 

I n  1942 LEGUIT in Holland pointed out that the results obtained 
with bone-graf t operations were excellent. He advocated the extra
articular bone-graft procedure described by NooRDENBOS in 1 938 .  

I t i s  the purpose of  this thesis to justify a modification of  the 
NooRDENBOS procedure, after studying the results obtained in the 
Surgical Clinic University of Groningen. 

In Chapter I a definition of recurrent dislocation of the shoulder 
is given and afterwards the aetiological factors are reviewed. 

It seems that the age of the patient, when the primary dislocation 
occurs, is of importance as to whether or not recurrent dislocation 
develops. Generally speaking we can say that the younger the 
patient the greater the chance of developing a recurrent state. The 
average age of the patients at the moment of the primary dislocation 
in the University Clinic of Groningen was 24 years. (S; = 1 .3). 

A fracture of the greater tubercle of the humerus, a frequent 
complication of primary dislocation, will make the prognosis better. 

Whether or not recurrent dislocation occurs is influenced by 
lesions which originate from the primary dislocation .  Here, a hume
ral head defect, deformities of the glenoid cavity and the disruption 
of the capsule-periosteum with the glenoid labrum from the anterior 
scapular neck and glenoid rim, should be mentioned. 

Following primary dislocation the shoulder should be immobi-
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lized after reduction and this will help to reduce the incidence of 
recurrent dislocation. 

In a high percentage of cases, patients suffer from epilepsy. 
Bilateral lesions sometimes occur and this also favours the ide;:i. that 
a muscular imbalance is an aetiological factor. According to the 
literature epilepsy is found in 6 to 25 0/o of the patients suffering 
from recurrent dislocation of the shoulder. Our figures concerning 
the incidence of epilepsy is 8 times in 72 patients (1 1 0/o). 

Recurrent dislocation is found not only in asthenie types but 
also in the more muscular. In our series of patients in Groningen 
the majority were muscular types. 

Twenty-five percent of the patients did heavy labour, while 62 0/o 
found their work in the medium-heavy labour class. 

The incidence of the disease is much higher in the male than in 
the female. In our series 45 were males and 27 were females. 

Nerve injuries may occur during the primary dislocation, but they 
do not favour the chance for the development of a recurrent dis
location . 

The mechanism of recurrent dislocation is stated in the end of 
this chapter. 

The anatomical deformities, described in Chapter I I, are various. 
The most constant findings atf! laxity of the joint capsule with the 
gleno-humeral ligaments, humeral head defects and the destruction 
of the anterior glenoid rim. With damage of the anterior glenoid 
rim, bony fragments can detach and then become loose bodies in 
the joint cavity. From the 33 patients operated on in Groningen, 
with an intra-articular technique, 8 cases (24 0/o) had loose bodies 
in the joint cavity. Relatively speaking this is a high percentage, 
which is one of the reasons why we advocate an operation in which 
the joint cavity is opened. 

Humeral head defects could be detected, af ter a special series of 
X-ray photographs, in 92 0/o of our cases. Lesions of the muscles 
around the humero-scapular joint are difficult to demonstrate and 
except for small tears in the shoulder-cuff, no real pathology is 
reported. 

Anatomical deformities in  recurrent posterior dislocation are 
comparatively the same as the deformities found in recurrent anterior 
disloca tion. 
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With increasing age, from the 30th year up, degenerative changes 
and progressive fibrosis of  the joint capsule with the gleno-humeral 
ligaments and shoulder-cuff, occur. The subscapular recess, in front 
of the neck of the scapula, will then be obl iterated. This explains 
the self-limiting character of the disorder. 

X-ray examination, described in Chapter I I I , will give certain 
information about the anatomical deformities, especially humeral 
head defect, deformities of the anterior glenoid rim, loose bodies, 
calcifications in bursae and tendens and degenerative arthritis. A 
bony transplant can also be seen during this examination. To detect 
all this pathology, a series of special X-ray projections is necessary. 
To find the humeral head defect, the antero-posterior projection 
with the humerus in internal rotation and the tangential projection 
according to HERMODSSON seem to be the most suitable. 

Arthrograms however will only occasionally give information 
concerning the laxity and width of the joint capsule. 

I n  Chapter IV the therapy is discussed. There is practically al
ways an indication for operative interference. The indication for 
operative treatment will be influenced by the profession and social 
life of the patient. Conservative therapy is only indicated in  elderly 
patients and in those in which there is an absolute contra-indication 
for any form of operative therapy. 

After a short historica! review of the most important operative 
techniques the literature is discussed. 

Capsulorraphies, suspension operations and muscle plasty opera
tions seem to be obsolete, because of the high incidence of post
operative recurrence. 

The more recent literature reveals that there are three methods, 
with their modifications, that are used at present. 

These methods are the bene-graft operations, the PuTTI - PLA TT 
and the BANKART procedure. 

However favourable the results described with the last operative 
techniques, there exist theoretica! objections. After 1 942 the bone
graft procedure was adopted in the Groningen University Clinic. 
The results obtained in 53  cases operated on with the bene-graft 
procedure are good. The post-operative relapse percentage is 1 4 .6.  
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This is a little higher than the percentage found in the literature 
and is partly due to the fact that the operations were performed 
by fifteen different surgeons. From the seven post-operative redis
locations, four were operated upon for the second time with a bone
graf t, with success. The technique in which an intra-articular opera
tion, with a duplication of the anterior capsular mechanism is clone, 
is defended. In this chapter a modification of the method of 
NooRDENBOS is ful ly described. 

Cases operated upon in Groningen, before and after the intro
duction of the bone-graft operation, are compared. 

In Chapter V the results of operative therapy are given and a 
comparison is made between the obsolete methods and the bone
graf t procedures. 

The better result obtained with the latter operations is striking. 
Direct post-operative complications are few. The follow-up of the 
patients was clone with an inquiry form and a clinical investigatio�. 
It revealed that 65 0/o of the patients were enthusiastic, while 27 0/o 
were content with the result of the treatment. When as well as the 
bone-graft procedure, a duplication of the capsule was clone, there 
was a limitation in external rotation with an average of 25 degrees. 
The patients however did not complain about this. On X-ray exami
nation no more degenerative arthritis was found after the intra
articular operation than after an extra-articular one. Loose bodies, 
found in 8 patients at operation, were detected only in three in
stances on pre-operative X-ray examination. The bone-graft was 
always reduced in size due to bone-resorption, but this did not 
affect the operative result. The joint capsule, which was fixed to 
the anterior scapular neck and glenoid rim during operation, later 
fuses with these structures. 

In Chapter VI recurrent posterior dislocation is discussed. Ac
cording to the literature, the most frequently used operative methods 
are the posterior bone-graf t procedure and the subscapularis ten don 
transplant, according to McLAuGLIN. The experience gained in the 
Groningen University Clinic from treating recurrent posterior dis
location is limited and it is therefore impossible to draw conclusions 
based on our own observations. 
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