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Samenvatting en Beantwoording van de vragen 

 

Met de introductie van de DeltaTM omgekeerde schouder prothese door Grammont uit Dijon, 

Frankrijk, in 1985, is een nieuw tijdperk ontstaan voor de behandeling van patiënten met een 

massieve rotator cuff ruptuur en de daardoor ontstane arthrose (cuff scheur arthropathie). 

Desondanks zijn er nog steeds onopgeloste mechanische problemen met de omgekeerde 

schouder prothese en de klinische resultaten zijn niet altijd even betrouwbaar en 

voorspelbaar.  

In dit proefschrift wordt in een aantal klinische en biomechanische studies meer 

gedetailleerde informatie verzameld over het bewegingspatroon evenals het vermogen tot 

genereren van kracht van schouders in patiënten met een omgekeerde schouderprothese 

(Reverse Schouder Arthroplastiek (RSA)). Deze gegevens worden vervolgens gerelateerd 

aan de klinische uitkomst. Daarnaast worden de nieuwe ontwikkelingen en toekomstige 

toepassingen van deze relatief nieuwe en zich nog steeds ontwikkelende prothese 

besproken, met het doel om zo een meer voorspelbaar en consistenter resultaat te kunnen 

behalen in deze patiëntenpopulatie.  

 

In Hoofdstuk 1 wordt een algemene introductie over het onderwerp gegeven en worden een 

aantal onderzoeksvragen geformuleerd, welke in de verschillende hoofdstukken behandeld 

zullen worden. 

 

In Hoofdstuk 2, een biomechanische studie, wordt door gebruik te maken van de “Flock of 

Birds” (FoB),  een gevalideerd electromagnetisch volgsysteem met zes graden van vrijheid  

(Ascension Technology Corp, Burlington, VT, USA), het actieve en passieve kinematische 

bewegingspatroon gemeten van 19 primaire Reverse Schouder Arthroplastieken (RSA) en 

20 primaire Totale Schouder Arthroplastieken (TSA) en het verschil hiertussen bepaald. Door 

gebruik te maken van de software van de MotionMonitor (Innovative Sports Training Inc., 

Chicago, Illinois, USA) wordt de schouder beweging niet alleen uitgedrukt in de beweging 

van de bovenarm (humerus) ten opzicht van de borstkast (thorax) (thoracohumerale (TH) 
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bewegelijkheid), maar ook apart ontleed in de twee componenten waaruit de schouder 

beweging bestaat, de bewegelijkheid van de schouderkop ten opzichte van de kom (glenoid) 

(glenohumerale (GH) bewegelijkheid) en de bewegelijkheid van het schouderblad (scapula) 

ten opzichte van de borstkast (thorax) (scapulothoracale (ST) bewegelijkheid).  

Er werden geen verschillen gevonden in de passieve Range of Motion (ROM) tussen de twee 

type schouder protheses. Voor de actieve ROM daarentegen, laten de TSA patiënten meer 

TH bewegelijkheid zien vergeleken met de RSA patiënten, in het sagittale (anteflexie) en 

scapulaire vlak (elevatie), maar niet voor axiale rotaties (draaiing rondom de lengteas van de 

arm).  

Door zowel de actieve als de passieve bewegelijkheid te meten konden wij aantonen dat het 

verschil in actieve bewegelijkheid tussen RSA en TSA patiënten wordt veroorzaakt door het 

feit dat in het scapulaire vlak (zijwaarts bewegen van de arm in het vlak van het 

schouderblad/scapula) TSA patiënten geen verschil laten zien tussen de passieve en actieve 

bewegelijkheid. Dit betekent dat patiënten met een TSA beter in staat zijn om actief de 

volledige GH bewegelijkheid van de prothese te benutten, waarmee het bewegingspatroon 

van een normale schouder wordt benaderd. Wanneer echter de bijdrage van de twee 

verschillende componenten van de totale schouderbeweging (GH bewegelijkheid en de ST 

bewegelijkheid, uitgedrukt als de GH/ST ratio) worden beschouwd, zien we dat, hoewel de 

beide type protheses een ander bewegingspatroon laten zien, de ratio’s hetzelfde zijn, 

zonder onderlinge significante verschillen, doch wel significant anders dan een gezonde 

schouder. Dit laat zien dat beide protheses in het algemeen niet bewegen zoals een normale 

schouder.    

 

Hoofdstuk 3, eveneens een biomechanisch klinische studie,  laat de resultaten zien van een 

analyse van het vermogen tot genereren van kracht (uitgedrukt in gewrichtsmomenten) van 

18 primaire RSA patiënten (21 schouders) en 12 primaire TSA patiënten (14 schouders), 

gemeten met een isokinetische dynamometer, het Biodex Systeem 3 Pro (Biodex, Medical 

Systems, New York, NY, USA). Tevens worden deze verkregen gewrichtsmomenten 
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gecorreleerd aan de post-operatieve klinische uitkomsten, gemeten met de Constant-Murley 

score. De relatief lage snelheid van 60º per seconde, welke gebruikt werd met de 

dynamometer, bleek te hoog te zijn voor veel RSA patiënten, vooral bij de rotatie taken, doch 

niet voor de TSA patiënten. De TSA patiënten lieten significant hogere gewrichtsmomenten 

zien voor beide bewegingsprotocollen (abductie/adductie en exo-/endorotatie), hetgeen 

waarschijnlijk het beste valt te verklaren door de afwezigheid van de rotator cuff spieren in de 

RSA patiënten. De sterke correlatie in RSA patiënten voor de exorotatie gewrichtsmomenten 

en de post-operatieve subscores van de Constant-Murley score activiteit, mobiliteit en kracht, 

laten zien dat actieve exorotatie van essentieel belang is voor goed klinisch functioneren. In 

de TSA patiënten groep zijn alle gewrichtsmomenten slechts gemiddeld tot sterk 

gecorreleerd aan de subscore kracht.   

 

In Hoofdstuk 4, werd de schouder kinematica als ook de ST bijdrage aan de totale schouder 

beweging gemeten bij 17 patiënten (20 schouder) met een TSA, 8 patiënten (9 schouders) 

met een RSA en bij 15 gezonde proefpersonen, gedurende revalidatie oefeningen (anteflexie 

en elevatie in het vlak van het schouderblad) door middel van verschillende externe 

belastingen (zonder belasting, 1kg dumbell en elastieke weerstand) gemeten tot 90° 

elevatie/abductie, wederom met behulp van de “Flock of Birds” (FoB) (het 

electromagnetische volgsysteem). Vergeleken met de gezonde proefpersonen, 

demonstreren RSA en TSA patiënten een grotere scapulothoracale contributie aan de totale 

schouder beweging. Door de toevoeging van externe belasting neemt de scapulothoracale 

bijdrage toe bij de gezonde proefpersonen en ook bij de RSA en TSA patiënten. De type 

belasting (elastieke weerstand (teraband) of 1 kg dumbbell) maakt echter geen verschil. 

Daarom valt het te verwachten dat, gedurende de beweging van de arm tijdens schouder 

revalidatie programma’s, patiënten met een schouderprothese meer scapulothoracale 

beweging zullen laten zien, ter compensatie voor het verlies aan glenohumerale 

bewegelijkheid, hetgeen versterkt wordt door externe belasting.     

 



4 
 

In Hoofdstuk 5, een klinisch prospectieve studie, is het verschil in klinische uitkomst 

geëvalueerd tussen RSA en TSA toegepast in revisie chirurgie. Dit is gedaan door 

uitkomstscores te verkrijgen (Constant-Murley, Disability of Arm Shoulder and Hand score 

(DASH), Simple Shoulder Test (SST), Oxford Shoulder Score (OSS) en de SF-36) en 

vervolgens deze gegevens te differentiëren naar de reden voor de revisie (glenoid erosie of 

component loslating; groep 1) of (infectie, pijn van onbekende origine of instabiliteit/weke 

delen problematiek; groep 2); daarnaast werden complicaties in beide groepen geëvalueerd. 

De postoperatieve klinische uitkomst scores lieten zien dat revisie chirurgie is geassocieerd 

met matige klinische uitkomsten en gepaard gaat met veel complicaties. TSA-en vertonen 

betere klinische scores dan RSA-en en revisies voor weke delen problemen leiden tot een 

minder goede klinische uitkomst dan wanneer de revisie verricht wordt voor een bot- 

gerelateerd probleem. Op grond van deze gegevens kan geadviseerd worden om in revisie 

schouder chirurgie, als de rotator cuff nog intact is, te proberen te reviseren naar een TSA. 

 

In Hoofdstuk 6, werd een kinematische analyse van 19 primaire RSA en 16 RSA, gebruikt in 

revisie chirurgie, verricht en de verschillen werden gemeten door gebruik te maken van het 

“Flock of Birds” (FoB) electromagnetische volgsysteem. Verder werd de klinische uitkomst 

gemeten door de Constant-Murley, Disablitity of Arm Shoulder and Hand score (DASH) en 

de Simple Shoulder Test (SST) te verkrijgen. Daarnaast werd ook de afstand tussen de 

prothese en het acromion (“dak van de schouder”) gemeten op de anteroposterieure (AP) 

postoperatieve röntgen foto’s. De kinematische analyse liet zien dat primair geplaatste 

protheses een significant betere glenohumerale bewegelijkheid vertonen in het sagittale en 

scapulaire vlak ten opzichte van de revisie prothesen. De thoracohumerale (TH) 

bewegelijkheid liet echter geen significant verschil zien tussen de twee groepen.  

Deze studie laat zien dat het verschil in actieve ROM tussen primaire en revisie RSA vooral 

plaatst vindt in het glenohumerale gewricht. Bij alle patiënten verbeterde de postoperatieve 

Constant-Murley score significant, maar er kon geen correlatie worden gevonden tussen 
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deze scores en de kinematische parameters om het verschil tussen de primaire en revisie 

prothesen te verklaren. 

 

In Hoofdstuk 7, werd verder gezocht naar een mogelijke verklaring voor het verschil tussen 

21 primaire RSA en 16 RSA, gebruikt in revisie chirurgie, door de capaciteit tot kracht 

generatie te vergelijken, eveneens gemeten met de isokinetische dynamometer (Biodex 

System 3 Pro). Deze waarden werden gecorreleerd aan de postoperatieve uitkomsten van 

de Constant-Murley score, DASH en SST. Ook werden de verkregen gewrichtsmomenten 

vergeleken met data over de normale schouder verkregen uit de literatuur. De metingen 

werden verricht op een relatief lage snelheid van 60°/s, maar dit bleek toch te hoog te zijn 

voor 35% van de patiënten. Er werd verwacht een verschil te vinden in het vermogen tot 

kracht generatie in het voordeel van patiënten met een primair geplaatste protheses. Wij  

konden dit echter niet bevestigen voor de abductie en adductie taken, omdat maar 62% van 

de patiënten met een primaire prothese en 69% van de patiënten met een revisie prothese in 

staat waren om genoeg kracht te genereren om de taak uit te voeren. Vergeleken met de 

gewrichtsmomenten van normale schouder verkregen uit de literatuur, kan worden 

geconcludeerd dat RSA patiënten een verminderd vermogen tot het genereren van kracht 

hebben. Voor abductie en adductie is dit 19% tot 78% van dat van een normale schouder en 

voor exorotatie en endorotatie is dat 13% tot 71%. De correlatie met de klinische 

uitkomstscores liet een gemiddeld sterke relatie zien, vooral voor exorotatie. Daarom is het 

aannemelijk dat het verminderde vermogen tot kracht generatie een grote rol speelt in de 

verminderde actieve ROM. 

 

In het zich nog steeds ontwikkelende veld van indicaties voor de toepassing van de RSA, 

wordt in Hoofdstuk 8 de operatieve techniek en de vroege tot middellange termijn resultaten 

beschreven van een nieuwe, speciaal ontworpen, Reverse schouder fractuur-prothese, in 

een multicenter prospectieve klinische studie. Negen-en-veertig op een volgende patiënten 

(50 schouders) van 70 jaar of ouder, met een uit drie of vier delen bestaande (luxatie) 
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fractuur van de proximale humerus (bovenste deel van de bovenarm) en een minimale 

klinische en radiologische follow-up van twee jaar, werden geïncludeerd in deze studie. In 

alle gevallen werd spongieus bot uit de gebroken kop geplaatst in een speciaal aangebrachte 

opening (medial window) van de prothese, in combinatie met een gestandaardiseerde 

techniek voor zowel het plaatsen van de prothese op de juiste hoogte als wel de fixatie van 

de tubercula.  

De röntgenologische evaluatie liet een genezingspercentage van het tuberculum majus zien 

in 88% van de gevallen, hetgeen significant geassocieerd was met een betere actieve 

exorotatie. In vergelijking met de aanwezige literatuur, liet slecht 1 van de 7 beschikbare 

andere studies, welke een standaard RSA gebruikte met re-fixatie van de tubercula, 

vergelijkbare resultaten zien. Daarom kan er geconcludeerd worden dat in de oudere patiënt 

met een uit drie of vier delen bestaande breuk van het bovenste deel van de bovenarm, 

genezing van de tubercula succesvol bereikt kan worden door gebruik te maken van de RSA 

voor fracturen welke een “low-profile” steel heeft.   

 

BEANTWOORDING VAN DE SPECIFIEKE ONDERZOEKSVRAGEN 

VRAAG 1: Is er een verschil in ROM tussen RSA en TSA patiënten en waar vindt dit verschil 

plaats? 

Kinematische analyse van primaire RSA en TSA patiënten demonstreert dat TSA patiënten 

een betere actieve ROM hebben dan RSA patiënten. Door ook de passieve ROM te meten is 

het aangetoond dat in het scapulaire vlak TSA patiënten bijna geen verschil laten zien tussen 

de actieve en passieve ROM, hetgeen suggereert dat deze patiënten actief de door de 

prothese geboden GH bewegelijkheid beter benutten.  

 

VRAAG 2: Is het vermogen tot genereren van kracht in RSA patiënten vergeleken met TSA 

patiënten, verminderd?  
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Isokinetische kracht metingen bij een relatief lage snelheid van 60º per seconde 

demonstreert in beide patiënt groepen dat TSA patiënten significant hogere 

gewrichtsmomenten kunnen genereren voor beide protocollen (abductie/adductie en 

exorotatie/endorotatie), hetgeen waarschijnlijk het beste te verklaren valt door de afwezigheid 

van de rotator cuff spieren in RSA patiënten.  

 

VRAAG 3: Wordt door het toevoegen van extern gewicht aan de arm tijdens revalidatie 

oefeningen de kinematica van de schouder in RSA en TSA patiënten beïnvloed? 

Door de schouder kinematica van gezonde proefpersonen, RSA en TSA patiënten 

gedurende revalidatie oefeningen (anteflexie en elevatie in het scapulaire vlak) met 

verschillende externe belasting (zonder gewicht, 1 kg en elastische weerstand) te meten, is 

aangetoond dat door het toevoegen van de externe belasting, de bijdrage van de scapula 

van zowel gezonde proefpersonen, als in RSA en TSA patiënten, groter wordt. Het type 

belasting (elastische weerstand (theraband) of 1 kg dumbbell) maakt geen verschil.  

 

VRAAG 4: Heeft revisie chirurgie invloed op de kinematica van de schouder in RSA patiënten 

en zo ja, waar vindt deze beïnvloeding dan plaats? 

Analyse van het kinematische verschil tussen primair geplaatste RSA-en en RSA-en gebruikt 

gedurende revisie chirurgie, laat zien dat primair geplaatste protheses een betere 

thoracohumerale bewegelijkheid hebben in het sagittale en scapulaire vlak vergeleken met 

revisie prothesen; dit verschil was echter niet significant. De glenohumerale bewegelijkheid 

daarentegen, laat wel een significant verschil zien in het voordeel van de primair geplaatste 

protheses. Met andere woorden, revisie chirurgie heeft een negatief effect op de ROM van 

RSA patiënten en dit resulteert in een verminderde glenohumerale bewegelijkheid. 

 

VRAAG 5: Verminderd revisie chirurgie het vermogen tot genereren van kracht in RSA 

patiënten? 

Wij hadden verwacht een verschil te vinden in het vermogen tot genereren van kracht bij 

patiënten met een primaire en revisie RSA, in het voordeel van de primair geplaatste 
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protheses, vanwege de verminderde gerapporteerde verbetering in functie en het hoge 

complicatie risico bij revisie chirurgie en de resultaten van Hoofdstuk 6. Met de metingen van 

de isokinetische kon dit niet worden aangetoond voor de abductie en adductie taken, omdat 

maar 62% van de primaire RSA patiënten en 69% van de revisie RSA patiënten in staat 

waren voldoende kracht te generen om de taken uit te voeren, met vergelijkbare 

gewrichtsmomenten. Hierdoor was het niet mogelijk te concluderen dat vanwege de revisie 

chirurgie, met frequent gecompromitteerde weke delen, het vermogen tot krachtgeneratie 

vermindert in RSA patiënten.  

 

VRAAG 6: Geeft het gebruik van een specifieke Reverse schouder fractuur-prothese een 

betere consolidatie van de tubercula en leidt dit tot betere actieve exorotatie? 

Door de klinische en radiologische resultaten te evalueren van een specifiek ontworpen, 

Reverse schouder fractuur-prothese gebruikt in de behandeling van fracturen die bestaan uit 

drie of vier delen van het bovenste deel van de boven arm in patiënten met een leeftijd van 

70 jaar of ouder met een minimale follow-up van twee jaar in een multi-center prospectieve 

studie, is het aangetoond dat in 88% van de gevallen genezing van de tuberculum majus 

werd verkregen; deze consolidatie van de tubercula was significant geassocieerd met een 

betere actieve exorotatie. 


