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Indeling 

• Diversiteit letsels
– Anatomie

– Epidemiologie

– Classificatie

• Behandel modaliteiten
– Conservatief

– Plaat  pen of prothese

• Nabehandeling



Proximale humerus fractuur

Bijkomend letsel ?

• Cuffletsel 30-40%
– Afhankelijk van leeftijd

– Tuberculum “avulsie”…

• Zenuw letsel afhankelijk van dislocatie
– N.axillaris tot 60%

– N. suprascapularis 50%

– Plexus brachialis 6%

Vascularisatie kop

Osteonecrose:

• 6,5% na 1 jaar

• 21% bij gedisloceerde #



Epidemiologie bimodaal

• Vrouw >65jr

• Low energy

• Osteoporose

• Kwetsbare patiënt

• Jongeman

• High energy

• Goede botmassa

• Weke delen schade

Classificatie

• Volgens Neer (1970) Codman (1934)
– 2-3-4 part: schacht en kop, tubercula

– > 1cm dislocatie/ 45gr rotatie

– Luxatie

– Articulair



Neer Codman

Resch

Angulatie varus/valgus

Head/neck - Shaft angle

Hertel: binair systeem

• Aantal delen

• Risico kopnecrose



Conservatieve behandeling

80-90% fracturen hebben beperkte dislocatie

Uitkomst zonder interventie

• Constant score 65-75
– Ongeveer -10 tov contralaterale zijde

– Hoogte van score gerelateerd aan dislocatie

• Kopnecrose in 6% - 22%(+/- dislocatie)

• N. axillaris lesie 30% na 3mnd

• Slechtere outcome:
– Met name valgus geimpacteerd

– Gedisloceerd tubercula

Conservatieve behandeling

EBM:

Vroege start oefentherapie voor meeste fracturen



EBM Fysiotherapie

EBM oefentherapie!

Operatief?



• Outcome (OxfordSS) na 2 jr gelijk voor beide groepen

• Selectie bias?
– Zeer lage inclusie graad

– Exclusie criteria

• Veel centra, laag volume per chirurg

• Diversiteit fracturen

• Alle operatieve behandeling tezamen

Terug naar de praktijk…

Evidence Based Medicine

versus

Evidence Based Practice

Geen evidence             
Wat nu…



Heterogene groep



Fixatie Probleem en Vascularisatie

• Cuff tractie

• Botkwaliteit eischalen

• Verdwenen 5e fragment

Chirurgische behandeling

• 15-30% complicaties na osteosynthese
– Patiënt selectie en techniek operateur!

– Oud versus jong, aantal fragmenten

– Kans op avasculaire kopnecrose

• Alternatief prothese ?
– Patiënt tevreden door pijn reductie

– Echter matige functie (Constant 50-60)

Humeruspen

Wisselende resultaten, meest geschikt voor 2 part



Plaatfixatie

• Schroef vast in plaat

• Cuff borging tubercula

Operatieve strategie

• Open versus minimaal invasief
– Minimaal invasief deltasplit

• Biologie, minder schade, vroege mobilisatie?



15-30% complicaties…



Nabehandeling na operatie

• Vroege oefentherapie, fixatie is STABIEL!!!
– EBM bij conservatieve behandeling!

– Cuff gefixeerd, maar beschermen

• Pendelen?

• Snel ADL inzet

• Huiswerk oefeningen

• X foto belangrijk?

Conclusies

• Meeste proximale humerus fracturen >65j 
worden conservatief behandeld met goed resultaat

• Behandeling van 3-4 part fracturen is controversieel en 
wordt beïnvloed door vele patiënt/dokters factoren

• Operatieve therapie kent hoog complicatie risico

• Nabehandeling vroege oefentherapie bij conservatief en 
operatief

• Herstelde anatomie, kopnecrose en osteoporose zijn 
belangrijkste factor voor falen operatieve therapie
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