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Summary and closing remarks 

Chapter 1 discusses different types of anterior shoulder dislocation, such as the coracoid, 

subglenoid, subclavicular, intrathoracic, and the inferior shoulder dislocation (luxatio erecta). 

The intra-articular pathology resulting from a dislocation as well as the arthroscopic findings 

are reviewed. The recurrence rate of the first-time anterior shoulder dislocation (AFASD) is 

evaluated. The literature reports a variation of 17% to 96%, with a mean of 67%. 

The secondary injuries, which occur as a result of a first-time anterior shoulder dislocation 

(AFASD), are also discussed. 
Management and rehabilitation following an AFASD are evaluated on the basis of literature 
data. From this it appears that a lengthy immobilisation does not contribute to a decreasing 
risk of recurrence. Recently from the studies of Itoy et al. the position of immobilisation in 
either external or internal rotation is questioned. Furthermore, there is a brief discussion on 
whether the risk of glenohumeral arthrosis increases as a result of an AFASD. The acute first-
time posterior shoulder dislocation is considered as a separate entity. Since this type is fre
quently (up to 79%>) misdiagnosed we discuss this type of dislocation in more detail in the 
introduction. Chapter 1 concludes with a description of the aim of the study in this thesis. 
Six questions are posed on different aspects of acute first-time anterior shoulder dislocation 
(AFASD). These questions are consecutively answered in chapters 3, 6, 7, 8, 9 and 10. 

Chapter 2 discusses the definition of instability and laxity of the shoulder. The different 

classifications of shoulder instability, such as the Thomas and Matsen (TUBS and AMBRI) 

and the Hawkins and Bayley classifications arc discussed separatly. It is important to realise 

that not only the definitive forms of instability exist but that a combination of instability patterns 

can simultaneously occur. 

Chapter 3 discusses the epidemiology of AFASD, both internationally and nationally. From 

this it appears that shoulder dislocations are sustained most often in the home or during 

sporting accidents, the latter being more predominant in young patients. The majority of 

patients who are treated for shoulder dislocations are categorised in two age groups: patients 

between 15 and 40 years of age, and women in an older age group. The main cause of a 

shoulder dislocation is an accidental fall. The average incidence of shoulder dislocations in 

the Delft region, which was recorded in the Reinier de Graaf Hospital (RDGG) in the period 

from 1991-1994 and 1996-1997, amounts to approximately 80 cases per year (32 per 

100,000 inhabitants per year). The average incidence of the first-time shoulder dislocation 

was 38 cases per year in this region, which amounts to 15 dislocations per 100,000 inhabitants 

per year. The average incidence of first-time anterior shoulder dislocations (AFASD) is 

approximately 36.8 cases per year in this period (that is, 14.7 per 100,000 inhabitants per 

year). Extrapolated for the Netherlands this results in 5120 shoulder dislocations and 2352 

first-time anterior shoulder dislocations (AFASD) on an annual basis. 
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Chapter 4 discusses AFASD in two patient populations: in children and in the elderly. It is 

evident from an analysis of the literature that AFASD is a rare injury in children whereas the 

incidence in adolescents is higher. The latter group also has a higher recurrence rate. 

Arthroscopic studies in these young patient populations have not yet been described. 

Secondary injuries, such as rotator cuff ruptures, ammounting to 35% to 86% in patients 

older than 40 years, are highlighted with regard to the second group, the elderly patient. 

Fractures of the greater tuberosity are seen more frequently in this patient population, making 

it more important to recognise this type of injury. The risk of recurrence, however, seems to 

be protective following a fracture of the greater tuberosity. This chapter also discusses the 

increased risk of neurogenic injuries, which has been reported previously in the thesis of 

Visser (1998). 

Chapter 5 outlines a historic overview of different reduction methods of AFASD. Riebel 
and McCabe (1991) distinguish between four basic reduction methods, namely: traction 
method, leverage method, scapula manipulation method, and a combination of the latter 
three. On the basis of the literature this chapter discusses several techniques. 
It appears from the results from the Visser study that reduction methods involving traction in 
hyper-abduction have the greatest chance of causing iatrogenic nerve damage. According to 
the literature, methods involving lengthwise traction to the axis of the body (Hippocrates) 
and Kochers method appear to pose fewer risks in this respect. Prospective clinical studies 
on the influence of reduction methods on iatrogenic nerve damage have not been found. 

In chapter 6 a systematic review of 58 articles from the literature about reduction methods 

of AFASD is outlined. Only seven controlled studies were found regarding reduction methods. 

Among these only one article compared two different reduction methods. It is difficult to draw 

conclusions from this review since only small differences were found between applied 

reduction methods and the administration of sedative and analgesic medication. In view of 

the side effects of adjuvant medication, we suggest immediate reduction following a first-

time shoulder dislocation without administering adjuvant medication. If necessary, the 

physician may opt for injecting lidocaine intra-articular, as lidocaine is an established safe 

and effective anaesthetic. A review of the current literature did not lead to additional infor

mation about the relationship between reduction methods and the increased risk of recur

rence of dislocation. Prospective randomised studies, which compare different reduction 

methods and anaesthetic strategies are deemed necessary in order to be able to propose future 

protocols on reduction.This will hopefully contribute to the establishment of a fast, safe, easy, 

cost-effective, and painless method of reduction. 

Chapter 7 discusses a study in which information on the management of patients with an 

AFASD in The Netherlands was collected by means of a questionnaire. The results of this 

questionnaire revealed that only 65% of the participating hospitals manage AFASD, 
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according to a standard protocol, available in the Accident and Emergency Department 

(A&E). Radiographs of the shoulder are deemed necessary, both pre- and post reduction, in 

almost all of the hospitals. Preferred reduction methods are that of Kocher and Hippocrates. 

Sedation is administered prior to reduction in 85% of the cases. Systemic analgesia is administered 

additionally in 30% of the cases and intra-articular analgesia is administered in 50% of the cases. 

Eighty-five percent of the respondents always immobilise the shoulder for a period of 0 to 

4 weeks. Only 35% of the respondents prescribe physical therapy. 

The results of our questionnaire demonstrate that only seven percent of respondents would 

perform an immediate stabilising operation in a 17-year old handball player following an 

AFASD. Not one respondent would consider performing an immediate stabilising operation 

in a 47-year old housewife. Based on the literature to date, existing management protocols 

with regard to diagnostics and treatment of AFASD is not adequate in many hospitals. We 

therefore propose guidelines for diagnostics and management of acute shoulder dislocation 

should be established in the Netherlands. 

Chapter 8 discusses the results of a retrospective radiological study regarding the incidence 

and clinical relevance of the deviations on the prereduction and postreduction radiographs 

in 72 patients who presented with AFASD at A&E. It appears from this study that 86% of 

the postreduction radiographs were diagnosed as normal. Furthermore, fractures that were 

seen on the prereduction radiographs had no apparent effect on the management. An erroneous 

diagnosis in 10% of the patients was made on prereduction radiographs. These radiographs 

are often difficult to interpret on account of the poor quality of the radiographs and the fact 

that false projection of the humeral head over the anterior side of the glenoid causes a false 

change in anatomy. On the basis of this study and current literature we suggest that the practice 

of obtaining postreduction radiographs of each patient who has undergone an uncomplicated 

reduction of a shoulder dislocation without pre-existing fractures may not be altogether 

useful. 

Chapter 9 discusses a prospective arthroscopic study of an AFASD in young patients. An 

arthroscopy was performed immediately following an AFASD in a patient population of 16 

to 39 years (average 24 years). All patients were evaluated after 1, 2, and 5 years. We found 

that the instability rate in this group of young patients tends to increase as the duration of 

follow-up is longer. After 5 years follow-up the overall instability percentage is 55 and in 

patients less than 18 years of age this can be as high as 71 (5/7). According to this study we 

can conclude that the only predicting factor of shoulder instability appears to be age. Only 

3 of the 31 patients (10%) needed a stabilising procedure after 5 years. Intra-articular 

pathology (Baker type lesion) apparently could not predict chances of shoulder instability. 

We could not find any correlation between sports activities and shoulder instability. On the 

basis of our study we cannot support the Wintzell theory about the usefulness of arthroscopic 

lavage for acute first-time anterior shoulder dislocations (AFASD). 
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Chapter 10 deals with a study of 105 patients with 107 AFASD who were treated in the 

period 1991 to 1994 in Delft. AFASD occurred during sports activities in 34% of cases and 

in 28% of cases in the home setting. Sporting activities were the most frequent cause of acute 

dislocation in patients less than 40 years of age and in men. In patients older than 40 years and 

in women, the shoulder dislocation was caused usually by a fall at home. The mean follow-

up of this study was 71 (range: 46-91) months. The total percentage of recurrence was 26. 

Statistically, we did not find apparent differences in the percentage of recurrences between 

patients with a dislocation following sports activities and patients who did not play sports 

prior to the dislocation. Age was the most significant prognostic factor with regard to 

chances of recurrence. In patients less than 20 years of age the chance of recurrence was 

64% and in patients older than 40 years it was 6%. Associated fractures were seen in 19% 

of cases and neurogenic injuries in 21% of cases. It became apparent at follow-up that 34% 

of patients were unable to perform work activities, however, this was due to an injury of the 

affected shoulder in only 2% of cases. In this study we found a bilateral shoulder dislocation 

in 9% of cases. In this subgroup the recurrence percentage was 50. 

Chapter 11 discusses associated fractures, which may be sustained secondary to an AFASD. 
A patient is presented in this case-report who sustained a fractured coracoid process as well as 
a fractured glenoid and greater tuberosity secondary to an AFASD, which has never been 
reported in the past. 

On surveying the literature it appears that a fracture of the greater tuberosity occurs in 15% 
to 35%o of the cases following an AFASD. A variation of 5.4% to 32% is found with glenoid-
rim fractures, ranging from small chip avulsions to genuine glenoid fractures. Fractures of 
the coracoid process are relatively rare and usually occur as isolated fractures. The incidence 
rate is 3% to 13% of all fractures in the shoulder area. 

Chapter 12 collects the abstracts of the discussed studies and reviews the literature mentioned 

in the previous chapters. Suggestions are also made for future research. 

In conclusion: AFASD is a relatively frequent injury in both young and elderly patients. 

Following our literature review and our questionnaire it appears that the present manage

ment of AFASD with regard to diagnostics and treatment is not optimal in a number of 

hospitals. Consequently, it seems useful to establish a guideline for the diagnostics and 

management of AFASD in The Netherlands. We suggest that obtaining radiographs should be 

limited in patients with an uncomplicated AFASD. A fast, safe, easy, cost-effective, and pain

less method of reduction in which the physician feels confident seems to be the ideal reduc

tion method. 
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Postreduction therapy comprises a brief period of immobilisation. In principle, patients with 
AFASD under the age of 40 may be treated without primary stabilisation. Arthroscopic 
lavage techniques do not contribute to preventing recurrence of dislocation in the long term. 
The pathology of AFASD has not, as yet, been clarified in detail. Several factors may play 
a role as is witnessed by the fact that some patients without labrum injury sustain a recurrence 
and other patients with labrum injury do not. Several management strategies are available in 
order to prevent a recurrence of dislocation in athletes under the age of 25 on an individual 
basis. 

Long-term studies on AFASD are deemed necessary; indicating that primary stabilisation 
(open/arthroscopic) will result in a decrease in symptoms and instability, which would 
consequently validate primary stabilisation in this specific group of patients with AFASD. 
At present we maintain reservations about performing primary stabilisations in all patients 
with AFASD. Guidelines should be established for the quick evaluation of patients with 
persistent shoulder complaints following AFASD. Fractures of the greater tuberosity, 
rotator cuff ruptures and persistent neurologic injury should be excluded. It would be valuable 
to conduct randomised, comparative (multicentre) studies in the future on: 

1. The reliability of physical examination in patients with a suspected AFASD in A&E. 

2. The relevance of prereduction and postreduction radiographs with uncomplicated 

AFASD. 

3. The most effective, safe, and fast reduction technique in patients with AFASD. 

4. The influence of the position of the arm regarding immobilisation (external rotation 

versus internal rotation) in patients with AFASD. 

5. The results of primary stabilisation in patients younger than 25 years with AFASD in 

the long term (> 10 years). 
6. The risk of osteoarthrosis of the shoulder following AFASD in the long term. 
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In hoofdstuk 1 worden de verschillende typen van de voorste schouderluxatie beschreven, 

zoals de coracoidale, subglenoidale. subclaviculaire. intrathoracale en de luxatio erecta. 

Ingegaan wordt op de intra-articulairc pathologie die door de luxatie ontstaat en de arthro-

scopische bevindingen. Het rccidiefpercentage van de eerste acute voorste schouderluxatie 

(AFASD) wordt bestudeerd. In de literatuur wordt een variatie gevonden van 17% tot 96%. 

met een gemiddelde van 67%. Ook wordt ingegaan op de verschillende bijkomende letsels 

die na een eerste acute voorste schouderluxatie (AFASD) kunnen ontstaan. 

De nabehandeling en revalidatie na een AFASD worden aan de hand van literatuurgegevens 

geëvalueerd. Daarbij blijkt dat langdurige immobilisatie niet bijdraagt tot een vermindering 

van de recidiefkans. Recentelijk hebben de studies van Itoy et al. de vraag doen rijzen of 

immobilisatie in exorotatie beter is dan tijdelijke immobilisatie in endorotatie. Ook wordt in 

het kort ingegaan op de vraag of na een AFASD het risico op glenohumerale arthrose is toe

genomen. 

De acute posterieure schoudcrdislocatie wordt als een aparte entiteit beschreven. Aangezien 
dit type vaak (tot 79%) niet herkend wordt, hebben wij deze dislocatie uitvoerig bij de 
inleiding beschreven. 

Hoofdstuk 1 eindigt met het het omschrijven van het doel van het onderzoek van deze dis
sertatie. Daarbij worden zes vragen geformuleerd over verschillende aspecten van de acute 
eerste voorste schouderluxatie (AFASD). Deze vragen worden achtereenvolgens in de 
hoofdstukken 3, 6, 7, 8, 9 en 10 beantwoord. 

In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de definitie van instabiliteit en laxiteit van de schouder. 
De verschillende classificaties van schouderinstabiliteit, zoals die van Thomas en Matsen 
( TUBS en AMBRI ) en die van Hawkins en Bayley worden besproken. Duidelijk is dat we 
niet alleen groepen van uiterste vormen van instabiliteit hebben maar dat ook mengvormen 
op dit spectrum van instabiliteit kunnen liggen. 

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de epidemiologie van de AFASD, zowel internationaal als 

in Nederland. Daarbij blijkt dat de schouderluxaties vooral in de thuissfeer of bij sporton-

gevallen voorkomen en dat bij jonge patiënten de sportongevallen de belangrijkste oorzaak 

zijn. De meeste patiënten die worden behandeld voor een schouderluxatie vallen in twee 

leeftijdscategorieën: personen tussen de 15 en 40 jaar oud en vrouwen in de oudere leeftijds

groepen. Bij deze laatste categorie is een val de belangrijkste oorzaak van de schouderluxatie. 

De gemiddelde incidentie van de schouderluxatie in de regio Delft, zoals werd geregistreerd 

in de periode 1991-1994 en 1996-1997 in de Reinier de Graaf Groep (RDGG) is ongeveer 

80 gevallen per jaar (32 per 100.000 inwoners per jaar). De gemiddelde incidentie van de 

eerste schouderluxatie in de regio bleek 38 gevallen per jaar te zijn, hetgeen neerkomt op 15 
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luxaties per 100.000 inwoners per jaar. De gemiddelde incidentie van de eerste voorste 

schouderluxatie (AFASD) in deze periode is ongeveer 36,8 gevallen per jaar (ofwel 14,7 per 

100.000 inwoners per jaar). Geëxtrapoleerd voor Nederland komt dit neer op jaarlijks 5120 

schouderluxaties en 2352 eerste voorste schouderluxaties (AFASD). 

In hoofdstuk 4 wordt de AFASD in twee patiëntenpopulaties besproken: bij kinderen en 

bejaarden. Uit de analyse van de literatuurgegevens blijkt duidelijk dat de AFASD een 

zeldzame aandoening is bij het kind en dat bij adolescenten dit vaker voorkomt. Bij hen 

vindt men ook een hoger recidief percentage. Arthroscopische studies in deze jonge patiënten 

populaties zijn (nog) niet beschreven. Bij de tweede groep, de oudere patiënt, wordt ingegaan 

op de bijkomende letsels zoals het hoge percentage rotatorcuffrupturen: 35% tot 86 % bij 

patiënten ouder dan 40 jaar. Fracturen van het tuberculum majus worden in deze patiënten

populatie vaker gezien zodat het van belang lijkt om dit letsel te herkennen. Na de fractuur 

van het tuberculum majus is echter de kans op recidief minder. Ook wordt in dit hoofdstuk 

ingegaan op een verhoogde kans op neurogene letsels, zoals eerder in het proefschrift van 

Visser (1998) werd aangegeven. 

In hoofdstuk 5 wordt een historisch overzicht gegeven van de verschillende repositie-

methoden bij de AFASD. Door Riebel en Mc.Cabe (1991) worden de repositiemethoden in 

vier basismethoden onderscheiden, namelijk: de tractiemethode, de hefboommethode, de 

scapulamanipulatiemethode en een combinatie van de vorige drie. In dit hoofdstuk worden 

naar aanleiding van de literatuur verschillende technieken besproken. Uit de studie van 

Visser was gebleken dat repositiemethoden met tractie in hyperabductie het meeste risico op 

een iatrogeen zenuwletsel geven. Methoden bestaande uit de longitudinale tractie aan de 

lichaamsas (Hippocrates) en de methode volgens Kocher lijken volgens de literatuur in dit 

opzicht minder riskant te zijn. Er werden geen prospectieve klinische onderzoeken gevonden 

naar de invloed van de repositietechniek en het iatrogene zcnuwletsel. 

In hoofdstuk 6 wordt een systematische review gegeven van 58 artikelen uit de literatuur 

van repositiemethoden bij de AFASD Er werden slechts zeven gecontroleerde studies gevonden 

die betrekking hadden tot de repositiemethode. Daaronder was slechts één artikel waarin twee 

verschillende repositiemethoden met elkaar vergeleken werden. Uit deze review is het 

moeilijk om conclusies te trekken, gezien de kleine verschillen tussen de verschillende 

toegepaste repositiemethoden en de daarbij gegeven sedativa en analgetica. Gezien de kans 

op bijwerkingen ten gevolge van de ondersteunende medicatie is het te overwegen om direct 

na de eerste schouderluxatie te trachten de schouder te reponeren zonder ondersteunende 

medicatie. Mocht de arts het gevoel hebben dat de pijnverlichting onvoldoende is kan een 

intra-articulaire injectie met lidocaïne worden toegediend waarvan is aangetoond dat deze 

veilig en succesvol is. Aanvullend konden wij uit de literatuur geen aanwijzingen vinden 

voor een relatie tussen de repositiemethode en een verhoogde recidiefkans op luxatie. 
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Om in de toekomst een bepaalde repositiemethode te kunnen adviseren zijn prospectieve 

gerandomiseerde studies nodig waarbij verschillende repostiemethoden en anesthesie-

strategieën met elkaar worden vergeleken. Hopelijk kan op die manier een snelle, veilige, 

makkelijke, kosteneffectieve en pijnloze repositiemethode worden gevonden. 

Hoofdstuk 7 beschrijft een onderzoek waarbij door middel van een enquête informatie werd 
verkregen over de behandeling van patiënten met een AFASD in Nederland. Uit deze 
enquête bleek dat slechts 65% van de geënquêteerde ziekenhuizen een standaardprotocol 
heeft voor de behandeling van de AFASD op de spoedeisende eerste hulp (SEH). In vrijwel 
alle ziekenhuizen wordt het noodzakelijk geacht om röntgenfoto's voor en na repositie van 
de schouder te maken. Repositiemethoden die bij voorkeur gebruikt worden zijn die volgens 
Kocher en Hippocrates. ïn 85% van de gevallen wordt sedatie voor de repositie gegeven. In 
30% van de gevallen wordt hiernaast ook systemische pijnstilling en in 50% van de gevallen 
intra-articulaire pijnstilling gegeven. Men immobiliseert de schouder altijd, bij 85% van de 
geënquêteerden voor de duur van 0 tot 4 weken. Slechts 35% van de ondervraagden schrijft 
fysiotherapie voor. Op de vraag aan de geënquêteerden of zij zou bij een 17-jarige handballer 
met een AFASD direct een stabiliserende ingreep zouden verrichten, antwoordde 7% 
bevestigend. Daarentegen zou niemand bij een 47-jarige huisvrouw met een AFASD direct 
operatief stabiliseren. Op basis van de recente literatuur lijkt het nu gevoerde beleid ten 
aanzien van de diagnostiek en behandeling van de AFASD in veel ziekenhuizen niet meer te 
voldoen. Het lijkt dan ook nuttig om een richtlijn te maken voor diagnostiek en behandeling 
van de AFASD in Nederland. 

In hoofdstuk 8 worden de resultaten getoond van een retrospectief radiologisch onderzoek 
betreffende de incidentje en klinische significantie van de afwijkingen op de prereductie en 
postreductie foto's bij 72 patiënten die op de SEH werden behandeld wegens een AFASD. 
Uit deze studie blijkt dat 86% van de postreductie foto's als normaal werden afgegeven. 
Tevens bleek dat de aanwezigheid van fracturen op de prereductie foto geen invloed had op 
het beleid. De prereductie foto bleek bij 10% van de patiënten tot een verkeerde diagnose te 
leiden. Deze foto's zijn vaak moeilijk te interpreteren door ondermeer de slechte kwaliteit 
van de foto's en de veranderde anatomie als gevolg van de overprojectie van de humeruskop 
over de voorzijde van het glenoid. Op basis van deze studie en de recente literatuur kunnen 
we ons afvragen of het nog steeds zinvol is om bij iedere patiënt met een ongecompliceerde 
repositie van een schouderluxatie zonder preëxistente fractuur, een foto na repositie te 
maken. 

In hoofdstuk 9 wordt een prospectieve arthroscopische studie van de AFASD bij de jonge 

patiënt beschreven. Bij deze patiëntenpopulatie in de leeftijd van 16 tot 39 jaar (gemiddeld 

24 jaar) werd direct na de AFASD een arthroscopic verricht. Alle patiënten werden na 1. 2 

en 5 jaar gecontroleerd. Daarbij werd aangetoond dat naarmate de follow-up langer is het 
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instabiliteitpercentage bij deze groep jonge patiënten toeneemt. Na 5 jaar is het "overall" 

instabiliteitspercentage 55 en bij patiënten jonger dan 18 jaar zelfs 71 (5/7). De enige 

voorspellende factor voor schouderinstabiliteit blijkt volgens dit onderzoek de leeftijd te 

zijn. Slechts 3 van de 31 patiënten (10%) hebben na 5 jaar een stabiliserende ingreep 

ondergaan. 

Intra-articulaire pathologie (laesie type Baker) bleek geen voorspellende waarde te hebben 

voor de kans op schouderinstabiliteit. Er kon geen correlatie worden aangetoond tussen 

sportactiviteiten en schouderinstabiliteit. Op basis van onze studie kunnen wij de theorie van 

Wintzell over het nut van de arthroscopische lavage bij de AFASD niet ondersteunen. 

Hoofdstuk 10 betreft een onderzoek van 105 patiënten met 107 AFASD die in de periode 
van 1991 tot 1994 in Delft werden behandeld. In 34% van de gevallen ontstond de AFASD 
tijdens sportactiviteiten en in 28% van de gevallen in de thuissituatie. Sport was de meest 
frequente oorzaak van de acute luxatie bij patiënten jonger dan 40 jaar, en bij mannen. Bij 
patiënten ouder dan 40 jaar en bij vrouwen ontstond de schouderluxatie meestal als gevolg van 
een val thuis. De gemiddelde follow-up van deze studie bedroeg 71 (spreiding: 46-91) 
maanden. Het totale recidiefpercentage was 26. Statistisch werd geen verschil gevonden in het 
recidiefpercentage tussen patiënten met een luxatie na sportbeoefening en patiënten die 
tevoren niet gesport hadden. De leeftijd was de meest significante prognostische factor wat 
betreft de kans op recidief. Bij patiënten jonger dan 20 jaar was de recidiefkans 64% en bij 
patiënten ouder dan 40 jaar 6%. Begeleidende fracturen werden in 19% en neurogene letsels 
in 21% van de gevallen waargenomen. Bij controle bleek dat 34% van de patiënten niet meer 
in staat waren werkzaamheden te verrichtten, slechts in 2% van de gevallen was dit ten 
gevolge van het letsel van de aangedane schouder. In dit onderzoek werd in 9% van de 
gevallen een bilaterale schouderluxatie gevonden. Het recidiefpercentage in deze subgroep 
was 50. 

In hoofdstuk 11 worden de begeleidende fracturen beschreven die zich bij een AFASD 
kunnen voordoen. In dit 'case report' wordt voor het eerst een patiënt beschreven die na een 
AFASD zowel een fractuur van het processus coracoideus, het glenoid en het tuberculum 
majus heeft. Verder wordt er een literatuuroverzicht gegeven waarbij blijkt dat na een 
AFASD in 15% tot 35% er tevens een tuberculum majusfractuur kan ontstaan. Bij de glenoid-
rim fracturen: wordt een variatie van 5,4% tot 32% gevonden, variërend van kleine "chip 
avulsies" tot echte glenoidfracturen. De fractuur van de processus coracoideus is relatief 
zeldzaam en komt meestal geïsoleerd voor. De incidentie bedraagt 3% tot 13% van alle 
fracturen rond de schouder. 

In hoofdstuk 12 worden de samenvattingen van de beschreven studies samengevat en 
besproken met de literatuur uit de andere hoofdstukken. Nieuwe ideeën voor vervolgstudies 
worden weergegeven. 
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Geconcludeerd kan worden dat de AFASD een relatief vaak voorkomend letsel is bij jonge 
en oude patiënten. Uit het door ons verrichte literatuuronderzoek en de enquête lijkt het nu 
gevoerde beleid ten aanzien van de diagnostiek en behandeling van de AFASD in veel zieken
huizen niet meer te voldoen. Het lijkt dan ook nuttig om een richtlijn te maken voor diagnostiek 
en behandeling van de AFASD in Nederland. Het blijkt dat we minder röntgenfoto's kunnen 
maken bij de patiënt met een ongecompliceerde AFASD. De meest ideale repostie methode 
is een snelle, veilige, makkelijke, kosten- effectieve en pijnloze repositiemethode waar de 
behandelend specialist zich vertrouwt mee voelt. 

De nabehandeling dient uit een kortdurende immobilisatie te bestaan. De patiënt met een 
AFASD onder de 40 jaar kan in principe zonder primaire stabilisatie behandeld worden. De 
arthroscopische lavage techniek draagt niet bij op het voorkomen van recidief luxaties op 
langere termijn. De pathologie van de AFASD is nog niet volledig duidelijk. Waarom de ene 
patiënt zonder labrum letsel een recidief krijgt en de ander met labrumletsel niet, geeft aan 
dat meerdere factoren een rol kunnen spelen. 

Op individuele basis kan men sporters jonger dan 25 jaar verschillende behandel strategieën 
voorleggen ter voorkoming van de recidief luxatie. 

Lange termijn studies zullen moeten aantonen dat primaire stabilisatie (open / arthroscopisch) 
een vermindering van klachten en instabiliteit geven, die het rechtvaardigen dat deze speci
fieke groep met AFASD primair gestabiliseerd zou moeten worden. Vooralsnog zijn wij nog 
terughoudend met primaire stabilisaties bij alle patiënten met AFASD. 
Er moeten richtlijnen komen voor de snelle evaluatie van patiënten met persisterende 
schouderklachten na een AFASD. Tuberculum majus fracturen, rotator cuff rupturen en 
persisterend neurologisch letsel dienen uitgesloten te worden. Het lijkt zinvol om in de 
toekomst gerandomiseerde vergelijkende (multicentre) studies te verrichten naar: 

1. De betrouwbaarheid van het lichamelijk onderzoek op de SEH bij de patiënt met een 

verdenking op een AFASD. 

2. Het nut van de röntgenfoto voor en na repositie bij een ongecompliceerd verlopende 

AFASD. 

3. De meest effectieve, veilige en snelle repositie techniek bij patiënten met een AFASD. 

4. De invloed van de positie van de arm bij immobilisatie (exorotatie versus endorotatie) 

bij patiënten met AFASD 

5. De resultaten op lange termijn (> 10 jaar) van de primaire stabilisatie van de patiënt, 

jonger dan 25 jaar met een AFASD. 

6. De kans op osteoarthrosis van de schouder na een AFASD op lange termijn. 
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