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Dit proefschrift beschrijft de verschillende aspecten van de classificatie en behandeling van 
schouder- en elleboogtrauma. 

Deel 1 bestaat uit een introductie van dit proefschrift. Dit beslaat hoofdstuk 1 en hoofdstuk 2. Deel 2 
van dit proefschrift concentreert zich op schoudertrauma en beslaat hoofdstuk 3, 4 en 5. Deel 3 van 
dit proefschrift richt zich op classificatie en behandeling van elleboogtrauma en beslaat hoofdstuk 
6, 7 en 8. 

deel 1: introductie

Hoofdstuk 1 beschrijft de epidemiologie, pathomechanismen, classificatie en behandeling van 
zowel proximale humerusfracturen als anterieure schouderluxaties. Hierbij wordt een aantal vragen 
gedefinieerd, op basis van hiaten in de huidige literatuur; - is de AO- classificatie betrouwbaar om 
proximale humerusfracturen te classificeren? – Welke behandeling dient toegepast te worden na een 
eerste anterieure schouderluxatie? En – wat is het ideale tijdstip om te beginnen met mobiliseren bij 
conservatief behandelde proximale humerusfracturen? Deze vragen worden beantwoord in Deel 2 
van dit proefschrift. 

Hoofdstuk 1 beschrijft verder de epidemiologie, pathomechanismen, classificaties en huidige 
behandelstrategieën van radiuskopfracturen en instabiliteit van de elleboog. Ook hier wordt een 
aantal vragen geformuleerd , die in Deel 3 van dit proefschrift worden beantwoord; - wat is de 
beste behandeling van instabiliteit van de elleboog na trauma of na reconstructieve chirurgie; 
gekruiste k-draden of een fixateur externe? - Wat is de interobserver overeenkomst van fractuur 
karakteristieken en verwachte instabiliteit van de elleboog? En - wat is de beste behandeling van 
Mason type 2 radiuskopfracturen; conservatief of toch middels schroeffixatie?

Bij de analyse van data van interobserver studies blijkt er soms sprake te zijn van een statistische 
valkuil, de zogenaamde Kappa Paradox. Dit betekent dat de kappa waarden (een statistische maat 
van overeenkomst) lager uitvallen dan verwacht wordt op grond van de absolute overeenkomst (de 
absolute overeenkomst is het percentage van het totaal aantal maal dat de onderzoekers het met 
elkaar eens zijn). In hoofdstuk 2 wordt de Kappa Paradox uitgelicht aan de hand van een aantal 
voorbeelden uit interobserver studies, waarbij aangetoond wordt dat de kappa waarde afhankelijk 
is van de manier waarop casus in een dataset worden verdeeld. Bij een binaire uitkomstmaat is het 
daarom van belang dat beide keuzemogelijkheden even vaak voorkomen in een dataset. Met andere 
woorden; het aantal röntgenfoto’s met een fractuur dient gelijk te zijn aan het aantal foto’s zonder 
fractuur. Bij een ongelijke verdeling van casus kan de kappa waarde laag uitvallen terwijl er wel 
een hoge mate van absolute overeenkomst is. Bij het interpreteren van resultaten van interobserver 
studies dient rekening gehouden te worden met deze paradox omdat een lage kappa waarde dus niet 
per definitie betekent dat er een slechte mate van overeenkomst is.
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deel 2: claSSificatie en behandeling van SchoudertrauMa

De interobserver overeenkomst van classificaties van proximale humerusfracturen is tot nu toe beperkt 
gebleken. Ook het toevoegen van CT scans en zelfs 3D-CT scans aan de conventionele opnamen om 
proximale humerusfracturen te classificeren heeft aan deze overeenkomst niet veel bijgedragen. In 
Hoofdstuk 3 wordt een studie beschreven, waarin een groep van 106 chirurgen wordt gerandomiseerd 
om aan de hand van standaard CT-scans of 3D CT-scans 15 proximale humerusfracturen te classificeren.  
De interobserver overeenkomst van de AO-classificatie was significant beter op basis van standaard 
CT-scans dan op 3D CT-scans, maar was in beide groepen nog steeds gering (0.19). Wij achten de 
AO classificatie derhalve geen betrouwbaar classificatiesysteem voor proximale humerusfracturen. 
De interobserver overeenkomst van de fractuurkarakteristieken, zoals de aanwezigheid van een 
‘head split’ en een gedisloceerd tuberculum majus waren slechts ‘gering’ (0.00-0.20) tot ‘matig’ (0.21-
0.40) ondanks hoge absoluut percentage van overeenkomst van 87 tot 97%. Een verklaring voor dit 
fenomeen kan worden gevonden in de hierboven beschreven Kappa Paradox. 

In Hoofdstuk 4 worden de uitkomsten van een literatuurstudie naar de indicaties voor een operatieve 
stabilisatie van het schoudergewricht na een eerste schouderluxatie besproken. Deze literatuurstudie is 
opgezet omdat de Nederlandse CBO-richtlijn een conservatieve behandeling voor een eerste anterieure 
schouderluxatie door middel van kortdurende immobilisatie van de schouder na repositie adviseert.  
Actieve jongvolwassenen hebben echter een grote kans, tot 90%, op een recidiefluxatie na 
conservatieve behandeling van een eerste schouderluxatie. Recidiverende schouderluxaties 
kunnen leiden tot schade aan het schoudergewricht en een slechtere schouderfunctie. Een 
schouderstabiliserende operatie verlaagt de recidiefkans en verbetert de functionele uitkomst op 
lange termijn. Een onlangs verschenen gerandomiseerd onderzoek toont dat een open techniek 
minder recidiefkans heeft dan een arthroscopische techniek Aangezien de meeste studies, (jong)
volwassen mannen hebben geïncludeerd, richten wij ons advies op deze groep. We raden aan na een 
eerste anterieure schouderluxatie een schouderstabiliserende operatie te overwegen bij actieve jong 
volwassen mannen.  

Hoofdstuk 5 geeft de resultaten weer van een gerandomiseerd onderzoek dat vroege 
schouderoefeningen (binnen drie weken na trauma) met late oefeningen (vier weken na trauma) 
met elkaar vergelijkt in patiënten met een conservatief behandelde proximale humerusfractuur.

Drieënzestig patiënten werden geïncludeerd in de studie, eenendertig in de vroege groep en 
tweeëndertig in de late groep. Dertien patiënten waren lost to follow-up. Data van 50 patiënten (26 
vroeg en 24 laat) werden geanalyseerd waarin geen significant verschil in anteflexie na zes maanden 
tussen beide groepen werd gezien. 

Concluderend ondervinden patiënten die niet in staat zijn om snel te beginnen met oefeningen 
na een fractuur van hun proximale humerus geen functioneel nadeel van het later starten van 
oefeningen. 
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deel 3: claSSificatie en behandeling van elleboogtrauMa

Hoofdstuk 6 beschrijft een retrospectieve studie die scharnier externe fixatie met gekruiste 
Kirschner-draden (K-draden) door het olecranon en de humerus vergelijkt als methode om de 
elleboog te stabiliseren. Inclusiecriteria waren patiënten met persisterende instabiliteit na repositie 
van een eenvoudige elleboogluxatie en/of patiënten met persisterende instabiliteit na bandrepair 
of behandeling van fracturen. Primaire uitkomstmaten waren adverse events, Broberg en Morrey 
Scores en range of motion (ROM). 

Zeven van de negentien patiënten die met een externe fixateur waren behandeld hadden negen 
complicaties; drie pengatinfecties, twee zenuwproblemen, een gebroken fixateurpen, een 
persisterende luxatie, een abces bij een hechting en een fractuur in een pentraject gevolgd door 
pseudoarthrose. Eén van de tien patiënten die behandeld werd met gekruiste K-draden kreeg een 
infectie rondom de K-draad, waarop de K-draad werd verwijderd. Er waren geen verschillen in 
Broberg en Morrey scores en ROM tussen beide patiëntengroepen. 

Concluderend kunnen zowel gekruiste K-draden als de externe fixateur het ellebooggewricht 
stabiliseren; de externe fixateur gaat gepaard met meer adverse events, maar er is geen verschil in 
functionele uitkomst (Broberg en Morrey Scores en ROM).

In Hoofdstuk 7 wordt de data gepresenteerd van een interobserver studie die is opgezet om 
de overeenkomst over karakteristieken van radiuskopfracturen op basis van conventionele 
röntgenopnamen te toetsen. 

Honderdzesentwintig observers beoordeelden zevenentwintig radiuskopfracturen op 
fractuurkarakteristieken, zoals het ontbreken van contact tussen fractuurfragmenten, 
te verwachten weke delenletsel en te verwachten instabiliteit van de elleboog. 
De gemiddelde interobserver overeenkomt was matig (0.49-0.55) voor elke 
vraag behalve de vraag over het te verwachten weke delenletsel (gering; 0.33).  
Wij concluderen hieruit dat röntgenologische karakteristieken van radiuskopfracturen, zoals verlies 
van contactoppervlak tussen fractuurfragmenten, voldoende overeenkomst hebben om klinisch 
toepasbaar te zijn.

Voor Mason type 2 radiuskopfracturen is de behandeling nog steeds niet eenduidig. Level 1 bewijs 
over de meerwaarde van conservatieve behandeling danwel behandeling met schroeffixatie van deze 
fracturen ontbreekt. Hoofdstuk 8 is een studie protocol van de ‘RAMBO-trial’ een internationaal 
gerandomiseerd onderzoek dat de DASH scores na zes maanden vergelijkt tussen een groep patiënten 
die conservatief behandeld zijn of met schroeffixatie. De inclusie is inmiddels in verschillende centra 
van start gegaan en er zijn reeds 13 patiënten geïncludeerd. 
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concluSieS

•	 Bij interobserver studies dient men bedacht te zijn op de Kappa Paradox; een fenomeen waarbij 
een hoge absolute overeenkomst gepaard kan gaan met een lage kappa waarde. Dit kan het 
resultaat zijn van een ongelijke verdeling van casus in de dataset. Het daarom van belang dat alle 
keuzemogelijkheden even vaak voorkomen in een dataset. 

•	 De AO-classificatie heeft een lage interobserver overeenkomst voor het classificeren van 
proximale humerusfracturen. Een 3D-CT heeft geen meerwaarde bij zowel het gebruik deze 
classificatie als het beoordelen van fractuurkarakteristieken.

•	 Actieve jongvolwassen mannen hebben baat bij een schouderstabiliserende operatie na een 
eerste anterieure schouderluxatie, aangezien dit de recidiefkans verkleint. Een open benadering 
leidt tot minder recidieven dan een arthroscopische benadering en tot dezelfde functionele 
uitkomst.

•	 Er is geen verschil in uitkomst tussen vroeg (binnen een week na trauma) of laat (4 weken 
na trauma) beginnen met schouderoefeningen in patiënten met een conservatief behandelde 
fractuur van de proximale humerus

•	 Het beoordelen van röntgenfoto’s van radiuskopfracturen op fractuurkarakteristieken (zoals 
het ontbreken van contact tussen fractuurfragmenten), te verwachten weke delenletsel en te 
verwachten instabiliteit van de elleboog heeft voldoende interobserver overeenkomst en is 
klinisch toepasbaar.

•	 Zowel gekruiste k-draden als de externe fixateur kunnen gebruikt worden om het 
ellebooggewricht te stabiliseren na trauma of reconstructieve chirurgie. Beide technieken 
resulteren in een vergelijkbare range of motion, alleen geeft de externe fixateur meer adverse 
events. 

•	 Voor Mason 2 type radiuskopfracturen ontbreekt bewijs over de beste behandeling. Om dit 
bewijs te genereren is een protocol opgezet dat conservatieve vs. operatieve behandeling middels 
schroeffixatie met elkaar vergelijkt. De trial is inmiddels van start gegaan en de eerste patiënten 
zijn geïncludeerd. 


