fig. 1.16 Verschillende proteoglycanen
Proteoglycanen stabiliseren in belangrijke mate het collagene bindweefsel door de negatieve
sulfaatgroepen die zich binden aan de positief geladen collagene vezels ( fig. 1.16). Een afname
van het gehalte aan proteoglycanen betekent dan ook dat het collagene bindweefsel minder
stabiel wordt en eenvoudiger is te verlengen , met andere woorden, het wordt fysisch slapper
(fig.1.17)
( 20,21,22). De treksterkte van gezond collageen bindweefsel van bijvoorbeeld
gewrichtskapsel, ligamenten en pezen is bijzonder groot: gemiddeld 1000 kg/cm². Noyes (28)
onderzocht veranderingen in de eigenschappen van de voorste kruisband bij apen die
gedurende 8 weken in een full cast waren geïmmobiliseerd. De treksterkte bedroeg nog maar
61% van de normaalwaarde en de compliance ( rekbaarheid) bleek te zijn toegenomen met
40%.
fig. 1.17 De onderste curve vertoont
verminderde treksterkte van collageen
bindweefsel na immobilisatie,
vergeleken met normaal bindweefsel
(bovenste curve) (20).

Lig. coracohumerale(LCH)
Het lig. coracohumerale heeft zijn oorsprong aan het laterale aspect van de processus
coracoideus en verloopt naar de rotator cuff interval, de ruimte die begrensd wordt door de
m.supraspinatus en de m. subscapularis ( fig.4.2)(6,7,8)
Meerdere studies wijzen op het belang van het op
spanning komen van dit ligament tijdens exorotatie
van de schouder. Omgekeerd is bekend van
patiënten met een frozen shoulder dat dit ligament
vrijwel altijd een rol speelt bij de beperkte
exorotatie van het gewricht (10,11,12).
Lig. glenohumerale superius(LGHS)
Dit ligament, evenals de ligg. glenohumerale
medium en inferius, ligt aan de binnenzijde van het
gewrichtskapsel en is daardoor goed te zien tijdens
een artroscopie vanuit een dorsale portal ( fig.4. 1).
De oorsprong van dit ligament is gelegen aan het
anterosuperiore labrum, net anterior van de
bicepspees, en verloopt vervolgens naar de fovea
capitis, net boven het tuberculum minus. Het
ligament blijkt geen grote bijdrage te leveren aan
de gewrichtsstabiliteit (13).
fig.4.2 CHL: lig. coracohumerale
Lig. glenohumerale medium(LGHM)
Rockwood et al. (3) geven aan dat dit ligament in ongeveer 27% van het door hen onderzochte
materiaal ontbrak. Indien aanwezig, ontspringt het ligament van het anteriore labrum, direkt
caudaal van het LGHS en hecht aan aan het tuberculum minus. Het ligament levert een
bescheiden bijdrage aan de gewrichtsstabiliteit bij een naar anterior gerichte translatie van de
humeruskop.
Lig. glenohumerale inferius (LGHI)
Dit deel van het kapsuloligamentaire systeem levert zonder twijfel de belangrijkste bijdrage aan
stabiliteit. Het is een groot ligament dat meestal wordt verdeeld in twee delen: lig.GHI pars
anterior en lig. GHI pars psoterior; ook worden vaak begrippen gebruikt als anterior -en
posterior wall, of superior band voor het voorste deel van dit ligament (14,15).Het ligament
strekt zich uit tussen het antero-inferiore labrum enerzijds en het collum anatomicum
anderzijds, waardoor het op een hangmat lijkt bij de geabduceerde arm ( fig.4.3). Hiermee wordt
ook gedeeltelijk de functie aangegeven: bij een 90° geabduceerde armpositie voorkomt dit
ligament dat de humeruskop, onder invloed van de zwaartekracht, zou kunnen afglijden naar
caudaal. Bovendien is het ligament in bepaalde schouderposities een primaire
bewegingsremmer. Bij een schoudergewricht in de “ late cocking position” , 90° abductie met
extensie en maximale exorotatie, wordt luxatie naar anterior voorkomen door het pars anterior
van het LGHI. Bij werpsporters met een anteriore instabiliteit is dan ook meestal dit deel van het
ligament beschadigd, veelal begeleid met een labrumscheur; hier spreekt men van een Bankart
letsel. Indien alle anteriore ligamentaire structuren aanwezig zijn, ziet men meestal een opening
tussen het LGHS en LGHM : het foramen van Weitbrecht. Ook tussen het LGHM en LGHI kan een
opening aanwezig zijn, het foramen van Rouviere (17).

fig. 4.13 Kopnecrose

fig. 4.14 Delta prothese

Impingement van de schouder
De term Impingement ( “ inklemming”) is 1972 geïntroduceerd door de orthopeed Charles Neer
(74). Hij gaf daarmee aan dat subacromiale structuren kunnen inklemmen onder het
schouderdak, waardoor onder andere peesbeschadiging en/ of bursitis kan onstaan. Het is
echter de Engelse orthopeed Cyriax die reeds in 1947 het fenomeen van subacromiale
inklemming beschreef, maar dan spreekt van “ a painful arc of movement” , waarmee hij
aangeeft waar in de aangedane subacromiale structuur het letsel zich bevindt, namelijk altijd in
dat deel dat tijdens elevatie onder het schouderdak door moet bewegen. Het is naar de mening
van Cyriax dan ook geen syndroom, maar een “localizing sign” (31). Bij het schoudergewricht
worden drie verschillende vormen van impingement beschreven:
- subacromiale impingement
- internal impingement (75,76)
- anterosuperiore impingement (77)
Subacromiale impingement
Onder het subacromiale impingement symptoom verstaat men een kortdurende inklemming
van weke delen tussen schouderkop en schouderdak tijdens de elevatiebeweging van de
schouder. Het schouderdak, fornix humeri, wordt gevormd door het acromion, de extremitas
acromialis claviculae, het acromioclaviculaire gewricht, het lig. coracoacromiale en de processus
coracoideus. Tezamen vormen deze elementen de supraspinatustunnel ( fig. 4.15) De ruimte
tussen schouderkop en schouderdak bedraagt bij een normale anatomie circa 6-16 millimeter,
afhankelijk van de schouderpositie( 78,79,80,81,82,83,84,85). Tussen 0- en 90° abductie neemt
de ruimte af tot ongeveer 5-7 millimeter, om daarna weer toe te nemen. Dit verklaart de
kortstondige inklemming van de weke delen, het
klinische symptoom painful arc.In een MRI
gecontroleerd onderzoek bij gezonde
proefpersonen, vonden Roberts et al. dat de
insertie van de rotator cuff het dichtst bij het
anteroinferiore deel van het acromion kwam
tijdens de Hawkins test, waarbij de bovenarm in
90° anteversie tot eindstandig wordt
geëndoroteerd (79 ).De klinisch belangrijkste
structuren die kunnen inklemmen zijn de m.
supraspinatus, m.infraspinatus en de bursa
fig. 4.15 Supraspinatustunnel

fig. 5.47 Opbouw van het laterale ligament complex
van de elleboog.

Dit ligamentcomplex dient de elleboog vooral te stabiliseren tegen posterolateraal gerichte
krachten. Letsel van met het lig. collaterale ulnare laterale is verantwoordelijk voor een PLRI.
Dit kan ontstaan na een distorsie of een dislocatie van de elleboog waarbij de elleboog sterk
wordt gesupineerd.
Dat komt ook tot uiting tijdens het klinisch onderzoek: de patiënt beschrijft pijn lateral in de
elleboog indien men supinatie uitvoert bij een submaximale extensiestand van het gewricht. Dit
is eenvoudig te demonstreren met de pivot shift test ( fig. 5.48 en fig. 5.49)( 97).
fig. 5.48 Het mechanisme van de
pivot shift test.Indien bij de
submaximaal geëxtendeerde
elleboog supinatie wordt
uitgevoerd en gelijktijdig axiale
druk wordt gegeven zal het
caput radii langs het capitellum
humeri luxeren.

fig. 5.49 Uitvoering van de pivot shift test
( O’Driscoll)(98)

fig. 5.54 Froment test.

N. radialis neuropathie
De n. interosseus posterior (PIN) is klinisch de belangrijkste tak die kan worden
gecomprimeerd. Deze tak loopt direct onder de arcus van Frohse, een fibreus blad over het
proximale deel van de m. supinator ( fig. 5.56).
fig. 5.56 Arcade van Frohse is een
fibrous blad over het proximale deel
van de m. supinator waar de PIN
direct onderdoor loopt. Hypertrofie
van de m. supinator kan compressie
van de PIN veroorzaken.

Palmairflexie

Dorsaalflexie

Gewricht

Radiale keten

Centrale keten

Ulnaire keten

radiocarpaal

Ra-Sc: 39°

Ra-Lu: 42°

TFCC-Tri: 46°

midcarpaal

TTC-Sc: 47°

Ca-Lu: 37°

Ha-Tri: 34°

radiocarpaal

Ra-Sc: 58°

Ra-Lu: 32°

TFCC-Tri: 26,5°

midcarpaal

TTC-Sc: 28°

Ca-Lu: 46°

Ha-Tri: 37°

Tabel 6.1 Verdeling van de individuele carpale mobiliteit naar Camus et al.( 15) gemeten tijdens
aktieve beweging van het polsgewricht. Ra=radius, Sc=- scaphoïdeum, TTC=
trapezium/trapezoïdeum complex, Lu=lunatum, Ca= capitatum, TFCC= triangulair fibro
cartilaginair complex, Tri= triquetrum, Ha= hamatum.
Indien de uitkomsten van Camus et al. worden getransponeerd naar het Carpal Link model, dan
volgt daaruit:
Palmairflexie: in de radiale keten wordt de meeste beweging uitgevoerd in het midcarpale
gewricht, terwijl voor diezelfde beweging in de centrale- en ulnaire keten juist in het
radiocarpale gewricht de mobiliteit hetn grootst is.
Dorsaalflexie: in de radiale keten wordt de meeste beweging uitgevoerd in het radiocarpale
gewricht, terwijl voor diezelfde beweging in de centrale- en ulnaire keten juist in het midcarpale
gewricht het meest wordt bewogen.
Indien nu rekening wordt gehouden met de vorm van de gewrichtsvlakken, convex of concaaf,
kunnen de mobilisaties op correcte wijze worden uitgevoerd ( fig.6.43 – 6.45).

