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Al bij het lezen van dit voorwoord is het u opgevallen. De lay-out van het
Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie is vernieuwd. 
In de vernieuwde opzet, die in nauwe samenwerking met de uitgever tot
stand is gekomen, is gekozen voor een betere herkenbaarheid van de verschil-
lende rubrieken en voor een verdere professionalisering van de inhoud. De
voorheen gebruikte pictogrammen van bijvoorbeeld de ‘orthokwis’ en ‘foefjes’
hebben het veld moeten ruimen. Het is de bedoeling dat de gehele jaargang
2004 aangeboden gaat worden aan ‘Literature Selection Technical Review
Committee’ van de ‘National Library of Medicine for Index
Medicus®/MEDLINE®’. Het doel is, zoals u al vermoedde het aanmelden
van het NTvO voor opname in de Index Medicus®/MEDLINE®.
Na de aansporingen in mijn voorwoord in de laatste editie van 2003 is een
stroompje van manuscripten op gang gekomen die door de inspanningen van
redactie en auteurs heeft geleid tot deze goed gevulde editie. Het aanbod van
manuscripten is momenteel echter onvoldoende voor de voorbereidingen van
een 2e editie, maar wat niet is kan nog komen.

De redactie van het NTvO heet 2 nieuwe redacteuren welkom in haar mid-
den. Het zijn Kees Verheyen en Jan Roorda die hun loopbaan bij het
Tijdschrift starten als ‘rubriekredacteur’ voor respectievelijk de proefschrift-
en boekbesprekingen en het verenigingsnieuws. U kunt rekenen op de komst
van meer rubriekredacteuren in de nabije toekomst, bijvoorbeeld voor het
opzetten van een rubriek ‘orthopeed en internet’ om u te helpen in de immen-
se wereld van medische informatievoorziening. Uiteraard zijn ook andere
rubrieken en feuilletons denkbaar en naast de ideeën die hierover bij de
redactie al bestaan bent u als lezer natuurlijk van harte uitgenodigd om
wensen hieromtrent kenbaar te maken. 
Voor zover u dat al niet doet zal de redactie zich richten op de uitkomsten
van de NTvO-enquête van 2003.

Zonder dat u het als lid van de NOV merkt heeft ook een andere lezersgroep
zich collectief geabonneerd op het NTvO. Het gaat hierbij om de leden van de
Orthopedische Vereniging Operatie-assistenten Nederland (OVO). De
nieuwsbrief van de OVO zal centraal in het NTvO worden bevestigd en
naar de leden van de OVO worden verstuurd. Langs deze weg heet ik alle
leden van de OVO van harte welkom als lezer van het Tijdschrift en ben ik
blij dat op deze manier invulling gegeven kan worden aan deze al langer
bestaande wens van het bestuur van de OVO.

Ten slotte spreek ik de wens uit dat u zich snel thuis voelt in het vernieuwde
Tijdschrift en dat in 2004 invulling gegeven kan worden aan de noodzaak
voor een verdere wetenschappelijke onderbouwing van het orthopedisch hande-
len in Nederland en aan uw wensen ten aanzien van de inhoud. Als u de
tijd vindt om de artikelen in het Tijdschrift kritisch te lezen stel ik het zeer op
prijs als u uw kritische kanttekeningen in de vorm van ‘commentaren’
schriftelijk via de redactie aan de auteurs kenbaar wilt maken. De hand-
schoen ligt in de ring.

Arthur de Gast, hoofdredacteur
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De Nederlandse Orthopaedische Vereniging werd op 
1 mei 1898 in Amsterdam opgericht.

De Vereniging heeft als doel: 
- Het bevorderen van studie en het verbreiden van ken-

nis van de conservatieve en operatieve orthopedie
onder artsen.

- Het behartigen van de sociale belangen van de artsen
die de orthopedie uitoefenen, zowel binnen de vereni-
ging als daar buiten.

Het Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie is het
officiële orgaan van de Nederlandse Orthopaedische
Vereniging.
Het heeft ten doel de leden van de Vereniging en ande-
re geïnteresseerden te informeren over ontwikkelingen
op orthopedisch gebied, waarbij zowel klinische als fun-
damentele aspecten worden belicht.
Deze doelstelling wordt verwezenlijkt in de vorm van
oorspronkelijke artikelen, editorials en verslagen van
wetenschappelijke vergaderingen, met name die van de
NOV.
Naast verenigingsnieuws wordt ook aandacht besteed
aan recent verschenen literatuur en proefschriften.
Voorts worden congressen, symposia en workshops op
het gebied van de orthopedie aangekondigd.

Beweringen en meningen geuit in de artikelen en medede-
lingen in deze publikatie zijn die van de auteur(s) en niet
(noodzakelijkerwijs) die van de redactie. Grote zorgvuldig-
heid wordt betracht bij de samenstelling van de artikelen.
Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd
voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ont-
wikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden,
wordt de lezer aangeraden onafhankelijk inlichtingen in te
winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de ver-
melde diagnostische methoden, doseringen van medicijnen,
enz. De redactie wijst elke verantwoordelijkheid of aanspra-
kelijkheid voor (de juistheid van) dergelijke gegevens van de
hand en garandeert noch ondersteunt enig produkt of enige
dienst geadverteerd in deze publikatie, noch staat de redac-
tie garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke
produkten gedane bewering.
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SAMENVATTING

Het doel van dit onderzoek is de veiligheid en de klinische resul-
taten van de artroscopische behandeling van het posterieure
enkel-impingementsyndroom te bestuderen.
Deze techniek werd uitgevoerd bij 21 patiënten (26 enkels). De
resultaten werden verkregen door middel van een vragenlijst en
een klinisch onderzoek van de enkel. De gemiddelde follow-up
bedroeg 61 weken (van 15 tot 153 weken).
Tot de preoperatieve symptomen behoorden pijn, voornamelijk
ter hoogte van de achtervoet, zwelling en een verminderde
functie van de enkel. Alle patiënten werden hierdoor beperkt in
hun activiteiten (ADL en sport). 
Bij 20 van de 26 ingrepen (76,9%) was er op grond van Clinical
Rating Index een goed tot uitstekend klinisch resultaat, er was
een redelijk resultaat in 6 gevallen en geen slechte resultaten. Er
deden zich geen complicaties voor en alle patiënten zouden
onder dezelfde omstandigheden de ingreep opnieuw willen
ondergaan.
Wij concluderen dat de artroscopische behandeling van het pos-
terieure enkel-impingementsyndroom veilig en effectief is.

INLEIDING

Het posterieure enkel-impingementsyndroom (PEIS)
wordt gedefinieerd als: inklemming van accessoir weef-
sel in het anatomische interval tussen het achterste tibia-
le gewrichtsoppervlak en de processus posterior van de
calcaneus.1,2 PEIS wordt in de literatuur onder verschil-
lende namen beschreven: het os trigonum syndroom, os
trigonum impingement, het talare compressie syn-
droom en posterieure blokkade van de enkel.1-8

De voornaamste symptomen zijn: pijn ter hoogte van

de posterolaterale zijde van de enkel, die gereprodu-
ceerd kan worden door passieve plantaire flexie (‘plan-
tair-flexion sign’) en drukpijn van de posterieure enkel
loge (figuur 1).1-4,6-10 In sommige gevallen is er ook
sprake van functiebeperking en zwelling. 1-4,6-10

De klachten worden veroorzaakt door een geforceerde
plantairflexie in het enkelgewricht en/of het herhaalde-
lijk dragen van het volle lichaamsgewicht op de voet in
maximale plantaire flexie.1,2,7 Hierdoor wordt er een
compressie of inklemming van accessoir weefsel veroor-
zaakt dat zich tussen de calcaneus en het achterste deel
van de tibia bevindt, met als gevolg een reactieve irrita-
tie van de omliggende weke delen.3,5,8,10

De meest voorkomende bevindingen bij PEIS zijn de
aanwezigheid van een os trigonum en een vergrote pro-
cessus posterior tali.1,3,4,9,11 Andere, minder frequente
oorzaken zijn: een verdikt posterieur kapsel, wekedelen-
calcificaties, een vergrote processus lateralis tuberis cal-
canei, een Shepherd’s fractuur (d.w.z. een fractuur van
de processus posterior tali) en laxiteit van de laterale
enkelbanden.1,3,5,9

Sportactiviteiten die geassocieerd worden met PEIS, of
waarmee een oorzakelijk verband wordt vermoed, zijn:
ballet, voetbal en atletiek.1,2,4-6,8-10 PEIS kan ook voor-
komen bij mensen die geen enkele sport beoefenen.
Een aantal differentiaaldiagnoses zijn in tabel 1 opge-
nomen.2,3,7,10

De behandeling van het posterieure enkel-impinge-
mentsyndroom via een posterieure enkelartroscopie

J. Oemar, R. Van Riet, T. Gosens, F. Verstreken, G. Declercq, J. Kortmann

Drs. J. Oemar, AGNIO orthopedie, afdeling orthopedie en
traumatologie Atrium Medisch Centrum Heerlen, 
postbus 4446, 6401 CX Heerlen.
Drs. R.P. van Riet, GSO orthopedie, afdeling orthopedie
Universitair Ziekenhuis Antwerpen, Wilrijkstraat 10, 
2650 Edegem.
Drs. T. Gosens, orthopedisch chirurg, afdeling orthopedie 
St. Elizabeth Ziekenhuis, postbus 90151, 5000 LC Tilburg
Dr. F. Verstreken en dr. G. Declercq, orthopedisch chirurgen,
Specialisten Praktijk Monica, Stevenslei 20, 2100 Deurne.
Drs. J.H.J.P.M. Kortmann, orthopedisch chirurg, afdeling
orthopedie Catharina Ziekenhuis, postbus 1350, 
5602 ZA Eindhoven.
Correspondentie: drs. J. Oemar
E-mail: oemar.john@freeler.nl

Figuur 1. Opwekken van de symptomen met behulp van
een krachtige passieve plantairflexie-manoeuvre: het
‘plantar flexion sign’.

N
ed

er
la

nd
s T

ijdschrift voor O
rthopaedie

NTvO 2004 MET ADV.qxd  19-02-2007  12:19  Pagina 5



Tabel 1. Differentiaaldiagnose van posterieure
enkelpijn

Achillespeestendinitis of –ruptuur
Bursitis retrocalcaneae 
Haglundse exostose
Talocrurale of subtalaire artrose/ artritis
Osteochondrale laesies
Tarsaaltunnelsyndroom
Posttraumatische instabiliteit
Enkeldistorsie
Tendinitis van de pezen van de m. tibialis 
posterior en de mm. peronei
Posttraumatische calcificaties
Combinaties van bovengenoemde oorzaken
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Via de laterale poort werd de 4.5 mm artroscoop-
schacht met een stompe troicart tot aan het gewricht
geïntroduceerd, waarna via de mediale poort een mos-
quito-klem loodrecht op de artroscoop subcutaan werd
ingebracht. In contact met de artroscoopschacht werd
deze klem tot op het bot gevoerd. De stompe troicart
werd hierna verwisseld voor een artroscoop met een
diameter van 4.0 mm en een kijkhoek van 30 graden.
Onder artroscopisch zicht werd het extra-articulaire
weefsel gespreid. Indien er adhesies of littekenweefsel
aanwezig waren werd de mosquito-klem vervangen
door een ‘shaver’. 

Onder artroscopisch zicht werden de achterste talofibu-
laire en tibiofibulaire ligamenten vrijgeprepareerd.
Hierna werd de pees van de m. flexor hallucis longus
geïdentificeerd. Dit was steeds een belangrijk herken-
ningspunt, omdat de neurovasculaire bundel hier medi-
aal van ligt. Hierna werden de inklemmende structuren
onder zicht gereseceerd.

Door middel van een vragenlijst werden de volgende
items beoordeeld: pijn, zwelling, functiebeperking,
loopafstand en het subjectieve eindresultaat.
Tijdens het klinisch onderzoek werden het looppatroon,
de stand van de voet, stabiliteit (voor-achterwaarts en
kanteling in zijwaartse beweging), beweging in sagittale
vlak (dorsaal- en plantairflexie) en bewegingen van de
achtervoet (inversie en eversie) onderzocht. 
Met behulp van de verzamelde gegevens werd de
Clinical Rating Index (CRI, Kitaoka-score) bepaald voor
elke patiënt.13 Op basis van deze score werd het klinisch
resultaat bepaald: uitmuntend CRI > 90, goed 75 < CRI
> 89, redelijk 50 < CRI > 74 en slecht CRI <50.

Figuur 2. Peroperatief wordt de plaats van de artroscopi-
sche toegangspoorten op de huid aangetekend. In dit geval
een linker enkel in een achteraanzicht. De toegangspoor-
ten zijn gemarkeerd met kruisjes ter weerszijden van de
achillespees. Merk op dat de toegangspoorten op gelijke
hoogte liggen als de tip van de laterale malleolus.

De conservatieve behandeling van PEIS bestaat uit:
rust, ijs, NSAID’s en het vermijden van geforceerde
plantaire flexie. Ook kan tijdelijke gips immobilisatie
gebruikt worden.1,3,8

Bij aanhoudende klachten kan de chirurgische verwijde-
ring van de ingeklemde structuur worden overwogen.
Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van een mediale
of laterale artrotomie of van artroscopie.1,4,6,8-10,12

Het doel van dit onderzoek is het bepalen van het kli-
nisch resultaat van de artroscopische behandeling van
patiënten met PEIS. Ook werd het aantal complicaties
beoordeeld.

MATERIAAL EN METHODE

De onderzoeksgroep bestond uit 22 patiënten (18 man-
nen en 4 vrouwen), 26 enkels, met een gemiddelde leef-
tijd van 31,7 jaar (17-53 jaar). In totaal werden er 26
ingrepen uitgevoerd in 2 centra (het Catharina Zie-
kenhuis te Eindhoven (Nederland) en de Specialisten
Praktijk Monica te Deurne (België)) door 5 operateurs. 
Achttien patiënten hadden een staand beroep. Van de
22 patiënten waren er 18 die actief sport beoefenden,
waarvan 1 patiënt die aan ballet deed.
Het meest voorkomende symptoom waarvoor de
patiënt de arts raadpleegde, was pijn ter hoogte van het
posterieure enkelgebied.
De gemiddelde follow-up duur bedroeg 61,2 weken
(15-153 weken). 

Wij gebruikten de artroscopische techniek beschreven
door van Dijk et al.12 De patiënt werd in buikligging
gepositioneerd. Door middel van twee huidincisies van
ongeveer 1 cm werden twee toegangspoorten gemaakt:
1 lateraal van de achillespees op het niveau van de tip van
de laterale malleolus en 1 mediaal van de achillespees op
hetzelfde niveau als de laterale poort (figuur 2).
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RESULTATEN

In 15 van de 26 ingrepen (57,7%) vonden de patiënten
dat ze de enkel postoperatief beter konden gebruiken
dan preoperatief.
De meeste patiënten, 23 van de 26 gevallen (88,5%),
hadden op het moment van het klinisch onderzoek nog
klachten. De meest voorkomende klacht was pijn
(80,8%), waarbij er in meer dan de helft (13) sprake was
van sporadische pijnklachten. In 12 van de 26 gevallen
(46,2%) kon de patiënt de enkel zonder beperkingen
gebruiken. Een beperking in de loopafstand was er in 5
gevallen (19,2%) en in 9 gevallen (34,6%) waren er
klachten bij het lopen op ongelijk terrein, trappen, hel-
lingen en ladders. Na evaluatie van de bewegingen in
het sagittale vlak en de bewegingen van de achtervoet
bleek dat bij de meeste patiënten de functie van de enkel
goed was. In 9 gevallen (34,6%) was er sprake van een
matig beperkte beweging in het sagittale vlak en in 3
gevallen (11,5%) een matig beperkte beweging van de
achtervoet. In 20 gevallen (76,9%) was het klinisch
resultaat goed tot uitmuntend. Er waren geen slechte
resultaten. De gemiddelde CRI was 83,9.
Er waren geen per- en postoperatieve complicaties.
Geen van de patiënten gebruikte ten tijde van het
onderzoek pijnstillers of andere medicatie voor bot- of
gewrichtsklachten. Alle patiënten die deze ingreep on-
dergingen zouden, indien zich dezelfde klachten voor-
deden, zich opnieuw laten opereren.

DISCUSSIE

De literatuur omtrent de artroscopische behandeling
van het PEIS is zeer beperkt. De weinige onderzoeken
over dit onderwerp zijn doorgaans casestudies die de
mogelijke artroscopische technieken bespreken die
gebruikt kunnen worden voor de behandeling van
afwijkingen aan de posterieure zijde van de
enkel.10,12,14,15

Twee gepubliceerde retrospectieve resultaten van de
open chirurgische techniek tonen respectievelijk een
goed tot uitstekend resultaat in 75% (30 van de 40
gevallen) en 87,5% (7 van de 8 gevallen).1,9 In deze stu-
dies werd echter steeds gebruik gemaakt van scorings-
systemen die door door de onderzoekers zelf ontworpen
waren en niet, zoals in deze studie, een internationaal
erkend scoringssysteem.13 In de studie gedaan door
Hamilton et al. zouden in 34 van de 40 gevallen de
patiënten onder dezelfde omstandigheden de ingreep
opnieuw willen ondergaan. In 5 gevallen was er sprake
van postoperatieve complicaties: 2 hematomen, 2
oppervlakkige wondinfecties en 1 blijvende dysesthesie
in het littekengebied. Tevens waren er nog klachten van
pijn (11 van de 40 gevallen), zwelling (9 van de 40

gevallen) en stijfheid (16 van de 40 gevallen).9 Hedrick
et al. maakten gebruik van een minder uitgebreid sco-
ringssysteem waarbij er in 3 van de 8 gevallen geen
beperkingen van dagelijkse activiteiten was, maar alleen
tijdens vrijetijdsbesteding als gevolg van minimale pijn-
klachten.1 Deze gevallen werden als goede resultaten
beschouwd. En in 1 geval was er sprake van dagelijkse
pijnklachten.
In een recent gepubliceerde studie van Abramowitz et
al. naar de resultaten van de open chirurgische techniek
bij 41 patiënten wordt wel gebruik gemaakt van de
Clinical Rating Index (CRI, Kitaoka-score).16 De post-
operatieve CRI was hier gemiddeld 87,6. Er was ook
sprake van restklachten, voornamelijk milde pijnklach-
ten en een beperking van vrijetijdsbesteding. Er waren
10 complicaties, 8 gevallen van dysesthesie in het suralis
gebied, waarvan 4 tijdelijk en 4 blijvend, 1 oppervlakki-
ge wondinfectie en 1 geval van reflex dystrofie.
In onze studie is in 20 gevallen (76,9%) het resultaat van
een artroscopische ingreep goed tot uitstekend en de
postoperatieve CRI was hier gemiddeld 83,9. Dit is een
vergelijkbaar functioneel resultaat als in studies met con-
ventionele chirurgische behandeling van PEIS. In te-
genstelling tot resultaten met de open techniek deden
zich in onze artroscopisch behandelde patiëntengroep
geen complicaties voor. Daarenboven zouden alle pa-
tiënten indien ze dezelfde klachten vertoonden de pro-
cedure opnieuw willen ondergaan.
De onmiskenbare voordelen van artroscopische chirur-
gie zijn: de directe visualisatie van de intra-articulaire
structuren zonder uitgebreide chirurgische benadering,
rechtstreekse evaluatie van de functie van het gewricht
onder zicht, een geringe postoperatieve morbiditeit,
een betere revalidatie en een sneller herstel, zodat de
patiënten eerder kunnen terugkeren naar hun dagelijk-
se activiteiten en sport.12,14 Nadelen zijn er echter ook:
potentiële complicaties specifiek aan de artroscopische
techniek, de noodzaak voor speciale apparatuur en de
kostprijs van deze apparatuur.14,17

Zelfs in de handen van operateurs met initieel weinig
ervaring met enkelartroscopie is in onze studie het
gebruik van posterieure toegangspoorten veilig geble-
ken. Voornamelijk het gebruik van de posteromediale
toegangspoort werd in het verleden als gevaarlijk
beschouwd, vanwege het gevaar van beschadiging van
de neurovasculaire bundel.14,17 Recent verschenen in
de literatuur een aantal klinisch anatomische studies
waarin werd beschreven dat bij zorgvuldige toepassing
van deze techniek er geen gevaar was voor neurovascu-
laire beschadiging.18,19

De beperkingen van dit onderzoek zijn dat dit een retro-
spectief onderzoek is, waardoor wij niet in staat waren om
de patiënten preoperatief te onderzoeken en een eventu-
ele verbetering objectief, door middel van een verbetering
van de CRI, vast te stellen. Bovendien betreft het een rela-
tief kleine patiëntengroep, met een korte follow-up.
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CONCLUSIE

Enkelarthroscopie met posterieure toegangspoorten is
een goede en veilige techniek voor het behandelen van
PEIS.
Het lijkt hier voornamelijk te gaan om een verbetering
van de subjectieve klachten, aangezien in een groot deel
van de gevallen er restklachten blijven.
Omdat deze conclusie gebaseerd is op subjectieve en
retrospectief verkregen data zijn in de toekomst pro-
spectieve gerandomiseerde studies nodig om deze
artroscopische techniek te vergelijken met de open tech-
niek en om de artroscopische techniek zelf beter te kun-
nen evalueren.

ABSTRACT

The purpose of this study was to assess the clinical results of an
arthroscopic technique in patients with the posterior ankle impin-
gement syndrome and to assess the safety of this procedure. 
This technique uses a posteromedial portal, a posterolateral por-
tal and the tendon of the flexor hallucis longus as an important
landmark to get arthroscopic access in the posterior ankle com-
partment.
The technique was performed on 21 patients (26 ankles). The
results were assessed with use of a questionnaire and a clinical
evaluation for all patients. The average duration of follow-up
was 61 weeks (range, 15 to 153 weeks). 
The preoperative symptoms included posterior ankle pain, swel-
ling and decreased function. All patients were severely hampe-
red in their activities (daily life and sports). 
From the 26 operations 20 cases (76, 9 %) had a good to excel-
lent result and 6 a fair result and, no bad results were seen. There
were no postoperative complications and all patients would be
willing to have the same procedure under similar circumstances. 
We conclude that posterior ankle impingement is safely and
effectively treated using hind foot arthroscopy.
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SAMENVATTING

Dit artikel betreft een pilotonderzoek naar de tevredenheid bij
10 patiënten en hun eerstelijnshulpverleners na vervroegd ont-
slag, binnen 48 uur na het ondergaan van een totaleheupartro-
plastiek.
Over de verkorte opnameduur bleek het merendeel van de deel-
nemende patiënten zeer tevreden te zijn. Ook de eerstelijnsbe-
handelaars (huisarts, fysiotherapie en thuiszorg) geven aan deze
tevredenheid te delen, omdat vervroegd ontslag geen extra
belasting voor de hen met zich meebrengt. Wel dient al ten tij-
de van de opname de mantelzorg gewaarborgd te zijn, omdat
anders een dergelijk korte opname niet realistisch en niet ver-
antwoord is.

INLEIDING

Momenteel worden er in Nederland jaarlijks ongeveer
17.000 totaleheupartroplastieken verricht.1 De gemid-
delde opnameduur bedraagt 10 dagen. Door de toene-
mende vergrijzing zal het aantal van deze ingrepen de
komende decennia stijgen tot 20.000 à 35.000.1 De
wachttijd varieert hierbij van 5 tot 18 maanden en zal bij
toenemende vraag nog verder toenemen.2 Om tege-
moet te komen aan de behoefte tot verkorting van
wachtlijsten en de toenemende vraag naar totaleheu-
partroplastieken worden er onder meer projecten ont-
wikkeld die gericht zijn op het verkorten van de
opnameduur.3 Men tracht dit onder andere te bereiken
door steeds een groepje patiënten op dezelfde dag te
opereren en nadien gezamenlijk te revalideren. Na 4 of
5 dagen worden de patiënten naar een (verpleeg)huis
ontslagen. Voorbeelden hiervan zijn het ‘Joint Care’ -
programma en “t Bed Oet’-project (Academisch
Ziekenhuis Groningen; AZG). Om er voor te zorgen
dat patiënten na hun ontslag altijd voldoende zorg heb-

ben is het AZG een samenwerkingsverband aangegaan
met een verpleeghuis.4
Deze evaluatie betreft een project opgezet in het St.
Lucasziekenhuis te Winschoten waarbij patiënten in
principe binnen 48 uur postoperatief naar huis ontslagen
worden. Patiënten worden hier individueel begeleid.
Preoperatief wordt hen geadviseerd met elleboog-
krukken te leren lopen, zodat zij postoperatief voorna-
melijk nog met adviezen ondersteunt hoeven te worden.
In principe kunnen deze patiënten 24 uur postoperatief
weer zelfstandig lopen. 
Toch staan veel artsen en met name huisartsen sceptisch
tegenover deze werkwijze, mede vanwege de verwach-
te extra zorg voor deze patiënten. Om na te gaan of
patiënten met deze aanpak tevreden kunnen zijn en om
na te gaan of deze vrees van de huisartsen gegrond is,
werd een pilotonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek
was zo opgezet dat het ook inzicht gaf in de slaagkans
van het ontslag binnen 48 uur.

PATIËNTEN EN METHODEN

Er werd vanuit gegaan dat alle patiënten, die door de
anesthesist zijn goedgekeurd, in aanmerking kunnen
komen voor deze behandelwijze. Voor dit onderzoek is
gekozen voor de patiënten die op een maandag werden
geopereerd. Vooraf werd medewerking van de patiën-
ten gevraagd. Van de 11 potentiële deelnemers wilde 
1 patiënt niet deelnemen aan het onderzoek, vanwege
de veronderstelde grote psychische belasting. Van de
overige 10 patiënten werd schriftelijk toestemming ver-
kregen. Het onderzoek bestond uit interviews met de
patiënten en de eerstelijnshulpverleners (aan de hand
van semi-gestructureerde ‘interview formats’) en het
bepalen van de Harris Hip Score (HHS).5 Een onaf-
hankelijk onderzoeker nam van elke patiënt 2 dagen
preoperatief en 8 weken postoperatief een interview af.
De interviews hadden betrekking op de tevredenheid
ten aanzien van de voorlichting voorafgaand aan de
operatie, de opname, de operatie en het verblijf in het
ziekenhuis. Bovendien waren er vragen over de hulp die
de patiënten ontvangen hadden. Een artsonderzoeker
beoordeelde de patiënten preoperatief, vervolgens 2 da-
gen, 2 weken en 8 weken postoperatief. Deze beoorde-
lingen bestonden uit het bepalen van de HHS en enkele
aanvullende vragen met betrekking tot het hervatten
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Tabel 1. Algemene kenmerken 
onderzoeksgroep.

Geslacht
Vrouw 8
Man 2

Leeftijd 
Gemiddelde (SD) 67.6 jaar (9.9)
Minimum 57 jaar
Maximum 83 jaar

Woonsituatie
Zelfstandig met gezonde partner 7
Zelfstandig alleenstaand 3

Opnameduur
Gemiddelde (SD) 3.5 dag (3.6) 
Minimum 1 dag
Maximum 11 dagen

Ontslag
Naar huis 10 patiënten
Naar verpleeghuis 0 patiënten

Professionele Pre- Post-
extramurale zorg operatief operatief
Fysiotherapie 1 1
Thuiszorg 2 2
Wijkverpleging 1 1
Huisarts n.v.t. 6

gezonde partner en 3 waren alleenwonend. 2 Patiënten
hadden naast de gewrichtsproblemen comorbiditeit
(pacemaker en diabetes mellitus type II). 
De patiënten kozen 2 maal voor volledige narcose en 8
voor regionale anesthesie. De postoperatieve pijn viel de
meeste patiënten mee. Allen waren tevreden over de
wijze waarop postoperatief de pijn bestreden werd.
6 Patiënten waren 48 uur postoperatief weer thuis. Van
hen 3 zelfs binnen 24 uur. 4 Patiënten waren langer dan
48 uur in het ziekenhuis opgenomen. Deze langere
opnameduur werd verzaakt door het ontbreken van vol-
doende mantelzorg. De gemiddelde opnameduur
bedroeg 3,5 dagen.
De HHS was preoperatief gemiddeld 39.1 en 8 weken
postoperatief gemiddeld 78.8 (Tabel 2). Alle patiënten
liepen binnen 2 dagen na de operatie zelfstandig met
krukken. Van hen waren 4 binnen dit tijdsbestek even-
eens ADL-zelfstandig. De complicaties die optraden na
de operatie (een hematoom bij 2 patiënten, een te laag
hemoglobinegehalte bij 1 patiënt en oedeem van het
onderbeen bij 1 patiënt) waren geen reden voor deze
patiënten om de huisarts in te schakelen.

Hoewel alle patiënten aangaven tevreden te zijn over
de vooraf verstrekte informatie over de operatie, over-
viel hen toch de korte opnameduur. Niettegenstaande
dat waren 8 patiënten blij met de korte opnameduur. 2
Patiënten gaven aan de opnameduur te kort te vinden.
Bij 1 van deze patiënten was de pacemaker nog niet
goed afgesteld op het moment van ontslag en moest de
patiënt zelf daar de aandacht op vestigen. Deze patiënt
was binnen 48 uur ontslagen. De andere patiënt ( ont-
slagen na 48 uur) vond dat het lopen nog niet goed
genoeg ging om weer naar huis te kunnen gaan, maar
deze mening werd door de arts en de mantelzorg niet
gedeeld. Na 8 weken waren alle patiënten tevreden
over de opnameduur en gaven aan bij een eventueel
volgende heupoperatie opnieuw te kiezen voor verkor-
te opname.

8 Patiënten werden thuis, na het ontslag uit het zie-
kenhuis, door partner en familieleden ondersteund.
Niemand van hen behoefde een beroep te doen op aan-
vullende professionele hulp. 2 Patiënten kregen profes-
sionele thuiszorg. De beschikbare hulp werd door 9
patiënten als voldoende ervaren. 1 Patiënt had vaker
thuiszorg willen hebben; deze patiënt kreeg vanuit de
thuiszorgorganisatie dezelfde zorg als voor de operatie.

van de dagelijkse activiteiten en het herstel van de func-
tie van de geopereerde heup. De hulpverleners werden
8 weken postoperatief telefonisch benaderd indien uit
de interviews was gebleken dat contact tussen hen de
patiënt had plaats gevonden.

RESULTATEN

De onderzoeksgroep bestond uit 2 mannen en 8 vrou-
wen met een gemiddelde leeftijd van 67,6 jaar (tabel 1).
Allen woonden zelfstandig, 7 patiënten hadden een

Tabel 2. Resultaten Harris Hip Score.

Tijdstip Gemiddelde (SD) Minimum Maximum
Preoperatief 39.1 (17.8) 19 76
2 weken postoperatief 68.7 (10.9) 44 78
8 weken postoperatief 78.7 (17.3) 48 98
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Moeilijk uitvoerbare activiteiten voor alle geopereerde
patiënten waren stofzuigen, kousen en schoenen aan-
trekken, voetverzorging, in de auto stappen en langdu-
rig autorijden. De dagelijkse werkzaamheden, zoals
men dit gewoon was voor de operatie, werden door 4
patiënten binnen 2 weken na het ontslag uit het zieken-
huis hervat. 3 Patiënten hervatten hun werkzaamheden
2-4 weken postoperatief, 2 patiënten 4-6 weken post-
operatief en 1 patiënt 6-8 weken postoperatief. Deze
patiënt gaf aan met veel activiteiten moeite te hebben
vanwege comorbiditeit, te weten coxartrose aan de
andere zijde en gonartrose beiderzijds.
De eerstelijnsbehandelaars werden door de patiënten
tot 8 weken postoperatief niet vaker geconsulteerd dan
preoperatief.
Via visites op initiatief van de belangstellende huisarts
hadden 4 patiënten contact gehad met hun huisarts. 1
Patiënt kreeg postoperatief fysiotherapie in verband met
reeds vooraf bestaande knieklachten. 2 Patiënten kregen
voor de operatie al thuiszorg, deze bestond uit huishou-
delijke hulp voor 1 patiënt, de ander ontving daarnaast
ook nog verpleegkundige zorg. De aard en frequentie
van de zorg werd postoperatief niet gewijzigd.
De eerstelijnsbehandelaars vonden ten aanzien van 2
patiënten de opnameduur ontoereikend vanwege on-
voldoende mobiliteit en zelfstandigheid. Dit waren 
overigens geen patiënten die binnen 24 tot 48 uur post-
operatief ontslagen waren. 

DISCUSSIE

Uit dit onderzoek blijkt dat er met betrekking tot een
verkorte opnameduur na een heupartroplastiek grote
tevredenheid heerst onder zowel de deelnemende
patiënten als hun behandelaars. Toch staan er enkele
punten ter discussie. Uit het onderzoek blijkt dat er
slechts 6 patiënten binnen 48 uur postoperatief ontsla-
gen zijn, dit was niet de doelstelling van het project. 3
Van de 4 langer dan 48 uur opgenomen patiënten had-
den om medisch technische redenen wel binnen de
gestelde tijdsduur naar huis gekund, indien de zorg
voor hen vooraf beter geregeld zou zijn geweest.
Ook zouden er duidelijker in- en exclusiecriteria opge-
steld kunnen worden om de ontslagtermijn met meer
zekerheid te kunnen behalen. De inclusiecriteria zouden
kunnen zijn: invaliderende coxarthrosis, voorlichtings-
programma gevolgd hebben, voorlichting fysiotherapie,
preoperatieve goedkeuring anesthesie, aanwezigheid van
postoperatieve zorg. Exclusiecriteria zullen zijn: onvol-
doende nazorg en ernstige comorbiditeit.

Uit het onderzoek blijkt dat de patiënten tevreden zijn
over de vooraf verstrekte informatie, toch zijn enkelen
zeer verrast door de vlotte ontslagprocedure. Dit had
voorkomen kunnen worden door een nog betere pre-

operatieve voorlichting aan de patiënt en diens familie.
Op dat moment moet ook de beschikbare zorg geïn-
ventariseerd worden zodat men postoperatief niet voor
verrassingen komt te staan. Onder deze en wellicht
andere voorwaarden lijkt het alleszins mogelijk een
geselecteerde patiëntengroep sneller dan nu gebruike-
lijk is, dat wil zeggen binnen 48 uur na de operatie, te
ontslaan. Uit dit pilotonderzoek valt te voorzichtig te
concluderen dat dit mogelijk is indien de postoperatie-
ve zorg en de communicatielijnen binnen en met de eer-
stelijnshulpverleners goed geregeld zijn. Dat een
kortere opnameduur een gunstige invloed zal hebben
op de bestaande wachtlijsten voor een totaleheupartro-
plastiek hoeft geen betoog.

ABSTRACT

This article regards the research of satisfaction of ten patients
and their first-in-line care providers after early discharge, within
48 hours postoperative, after a total hip arthroplasty. 
Most of the participating patients indicated to be very satisfied
with the shortened period of hospitalisation. The first-in-line
care providers (general practitioner, physiotherapists and home-
care) also indicate to share this satisfaction, because early dis-
charge did not lead to additional workload for them. It has to be
remarked that homecare, on the moment of hospitalisation, has
to be guaranteed, because otherwise such a short stay is not
realistic and is irresponsible.
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SAMENVATTING

Vijf patiënten met 6  rupturen van de insertiepees van de m. biceps
brachii werden in een periode van 13 jaar operatief behandeld.
Eén patiënt met een bilaterale peesruptuur kon niet worden ver-
volgd, de andere 4 patiënten werden gezien voor een naonder-
zoek. Alle patiënten waren mannen met een gemiddelde leeftijd
van 45,5 jaar ten tijde van het letsel. De gemiddelde follow-up was
54,5 maanden. De resultaten waren goed tot uitstekend.

INLEIDING

Een ruptuur van de insertiepees van de musculus biceps
brachii (tendo musculi bicipitis) is een zeldzaam letsel.
In 1934 beschreef Gilcreest dat 96 % van alle biceps-
peesrupturen een ruptuur van de oorsprongspees van
het caput longum betrof en dat het slechts in 3% van de
gevallen handelde om de insertiepees. Van een ruptuur
van de oorsprongspees van het caput breve was in 1 %
sprake.1 De meeste medisch specialisten zien en behan-
delen dan ook niet meer dan 2 à 3 patiënten met deze
aandoening tijdens hun professionele loopbaan.2
De ruptuur doet zich meestal voor bij gespierde man-
nen op middelbare leeftijd t.g.v. van eenmalig trauma.3-

6 De dominante arm is meestal aangedaan.4 5 7

Abrupt ongecoördineerd aanspannen van de bicepsspier
is meestal het mechanisme van het letsel. Dit kan zich bij-
voorbeeld voordoen bij heffen of opvangen van een
zwaar voorwerp met de elleboog in flexie en de onderarm
in supinatie stand.6-10 Gewichtheffers, arbeiders en atle-
ten lopen daarom een groter risico op deze aandoening
dan anderen.11 De krachtige excentrische contractie
overstijgt de kracht van de pees aan zijn distale aanhech-
ting en de pees scheurt af bij de insertie in de tuberositas
radii.4-6 8 10 Degeneratieve veranderingen kunnen een rol
spelen in de pathogenese van deze ruptuur. 
Meestal wordt tijdens de ruptuur een ‘knap’ gevoeld en
gehoord. Daarna ontstaat plotseling scherpe pijn in de
fossa cubiti, waarna een verlies van kracht en uithou-

dingsvermogen van flexie en supinatie wordt opge-
merkt.5 8 10 11 Bij inspectie ziet men zwelling en ecchy-
mosis in de fossa cubiti. 6 10 11 Doordat de spierbuik naar
proximaal verplaatst is, is distaal een delle zichtbaar. De
pees is dus niet meer palpabel in de fossa cubiti.6 10 11

Met echo-onderzoek kan men de plaats van de ruptuur
lokaliseren en de grootte van het hematoom bepalen.
Röntgenfoto’s in twee richtingen worden gemaakt om
ossale afwijkingen uit te sluiten. In exceptionele geval-
len wordt gebruik gemaakt van CT-scan of van MRI.6
De meeste auteurs adviseren operatieve reïnsertie van de
pees aan de tuberositas radii.
Conservatieve behandeling leidt immers tot een aan-
zienlijk verlies van flexie- en vooral supinatiekracht van
de onderarm.3 6 11 12

In deze studie presenteren wij de resultaten van onze
ervaringen met de chirurgische behandeling van de rup-
tuur van de insertiepees van de m. biceps brachii.

PATIËNTEN EN METHODE

In de periode van 1990 tot en met 2002 werden in het
VieCuri Medisch Centrum te Venlo 5 patiënten met 6
rupturen van de insertiepees van de m. biceps brachii
operatief behandeld. Eén patiënt die aan beide zijden
een ruptuur had doorgemaakt, kon niet achterhaald
worden. De andere 4 patiënten werden gezien voor
een naonderzoek. Allen waren mannen; de gemiddel-
de leeftijd ten tijde van het letsel was 45,5 jaar (44-50
jaar) en de gemiddelde follow-up was 54,5 maand
(12-128 maanden). Het betrof bij 3 patiënten de
dominante arm. Geen van de patiënten had eerder pijn
of een trauma aan de elleboog gehad. Bij 2 patiënten
ontstond de ruptuur bij het optillen van een zwaar
voorwerp, bij 1 door het opvangen van een zwaar
voorwerp en bij 1 door het wegduwen van een zwaar
voorwerp. Elke patiënt vertelde meteen na het letsel
pijn en zwakte in de arm te hebben. Eén patiënt hoor-
de een ‘knap’ (tabel 1).
In alle gevallen vond chirurgische reïnsertie van de
insertiepees aan de tuberositas radii plaats. Bij patiënt 1
en 2 werd dit gedaan met behulp van de twee-incisies-
techniek volgens Boyd en Anderson.13 Aangezien bij
beide patiënten tijdens de ingreep het botluik ter plaat-
se van de tuberositas radii brak, werd gebruik gemaakt
van additionele schroeffixatie. 

Chirurgische behandeling van de insertiepeesruptuur
van de m. biceps brachii – ervaringen bij 4 patiënten
met een lange follow-up
K.C.M. van Weert en J.W. Morrenhof

mw.drs. K.C.M. van Weert, co-assistent (thans arts-assistent,
Sint Annaziekenhuis, Bogardeind 2, 5664 EH, Geldrop) 
en dr. J.W. Morrenhof, orthopedisch chirurg, 
VieCuri Medisch Centrum, Postbus 1926, 5900 BX, Venlo.
Correspondentie: dr. J.W. Morrenhof
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Tabel 1. Patiëntengegevens

Leeftijd Geslacht Dominante Beroep Sport Trauma
(jaren) /aangedane

1 50 m re/re directeur geen opvangen zwaar voorwerp
2 44 m re/li fysicus tennis, schaatsen, joggen optillen zwaar voorwerp
3 44 m re/re postbode geen wegduwen zwaar voorwerp
4 44 m re/re ambtenaar squash, kegelen optillen zwaar voorwerp

Bij patiënt 3 en 4 werd gebruik gemaakt van Mitek-
ankers (Mitek Surgical Products, Inc., Norwood,
Massachusetts).16 Bij patiënt 3 werden er 2 incisies (vol-
gens de techniek van Boyd en Anderson) gemaakt, bij
patiënt 4 was een enkele incisie voldoende. De nabe-
handeling bestond uit 3 weken bovenarmgips en ver-
volgens 3 weken een afneembare bovenarmspalk met
start van oefentherapie. Voor de evaluatie werd gebruik
gemaakt van anamnese, lichamelijk onderzoek en van
de ‘The Hospital for Special Surgery (HSS) Elbow
Assessment Scale’.15

RESULTATEN

Alle patiënten waren tevreden over het behandelingsre-
sultaat. Er was geen verschil in beweeglijkheid of kracht
tussen de rechter en linker arm (tabel 2).
Alleen patiënt 3 gaf aan milde pijn te hebben bij het bui-
gen van de elleboog. Ondanks de geringe beperkingen
van de elleboogfunctie voert hij zijn beroep als postbo-
de nog steeds uit. Geen van de patiënten heeft van
beroep moeten veranderen. Wel was patiënt 1 beperkt
op sportief gebied; hij was gestopt met badminton,
squash en tennis. Over het algemeen gezien waren de
patiënten allemaal wat voorzichtiger geworden met het
tillen van zware voorwerpen omdat zij angst hebben

voor een re-ruptuur. 
Alle patiënten scoorden op het gebied van het bewe-
gingstraject het maximale aantal punten. Ook had geen
van de patiënten een contractuur in de elleboog (tabel 3).

DISCUSSIE

De resultaten van deze studie zijn goed tot uitstekend.
Alle patiënten zijn tevreden, het bewegingstraject is
maximaal en de kracht in de arm is goed. Vele auteurs
beschrijven een zelfde resultaat bij de anatomische reïn-
sertie van de insertiepees van de m. biceps brachii. Net
als in onze studie bestond de populatie van de onder-
zochte patiënten uit alleen mannen met een gemiddel-
de leeftijd van ongeveer 45 jaar. Slechtere resultaten
werden geboekt bij conservatieve behandeling of bij een
tendodese aan de musculus brachialis.3 12 17

Studies waarin de resultaten van operatieve met die van
conservatieve therapie vergeleken worden komen allen
tot de conclusie dat kracht en -uithoudingsvermogen
van de aangedane elleboog minder waren bij de conser-
vatief behandelden. Baker en Bierwagen beschrijven een
verlies van 47 % in het supinatie-uithoudingsvermogen,
een verlies van 27 % in supinatiekracht, en een verlies
van 21 % in flexiekracht en –uithoudingsvermogen.3
Morrey et al. beschrijven een nog groter verlies in kracht

Tabel 2.  Spieromvang, bewegingstraject, spiertest

Patiënt   Aangedane Omvang Omvang Flexie Pronatie Supinatie Spiertest
arm bovenarm onderarm (re/li) (re/li) (re/li)  

(re/li, cm) (re/li, cm)

1 rechts 29/26,5 30/27 150/150 90/90 90/90 re/li          
gelijk

2 links 29/28,5 29/28,5 145/145 90/90 90/90 re/li 
gelijk

3 rechts 27/27 26/26 150/150 90/90 90/90 re/li 
gelijk

4 rechts 29/30 26,5/26 140/140 90/90 90/90 re/li 
gelijk
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bij de conservatief behandelden.12

Rantanen en Orava voerden een meta-analyse uit.17 Zij
vonden bij 90 % van de patiënten behandeld met een
anatomische reïnsertie goede tot uitstekende resultaten.

Bij de conservatief behandelden was dit met 14 % aan-
zienlijk minder.
Patiënt 3 boekte slechtere resultaten dan de andere
patiënten. Mogelijk speelde de lichamelijk zwaardere
arbeid een rol. Norman beschrijft ook minimale restbe-
perkingen na de anatomische reïnsertie bij patiënten die
werken in de zware industrie.2
Rantanen en Orava vergeleken in hun meta-analyse ook
patiënten, die binnen 8 dagen na het letsel geopereerd
werden met patiënten die na 3 weken tot 5 maanden na
het letsel behandeld zijn.17 De resultaten zijn in deze
groep vergelijkbaar goed met die van de vroeg-geope-
reerden. Sotereanos et al. rapporteerde daarentegen een
verlies in kracht en uithoudingsvermogen bij de patiën-
ten met een langer bestaande ruptuur.10

In onze studiegroep deden zich geen complicaties voor
zoals een radio-ulnaire synostosis of een beschadiging
van de nervus interosseus posterior. Rantanen et al.
vonden in hun meta-analyse bij 13 van de 147 (9 %)
patiënten een complicatie.17 Bij 6 patiënten (4 %)
betrof dit een beschadiging van de nervus radialis en
bij 7 patiënten (5 %) een radio-ulnaire synostosis. Bij 1

patiënt was de zenuwbeschadiging niet reversibel. Zij
vinden het risico van  beschadiging van de nervus
radialis dan ook acceptabel (1 op 147 patiënten) en
zien daarom geen reden om van anatomische reïnser-
tie af te zien. 
Er zijn verschillende technieken ontwikkeld om deze
anatomische reïnsertie te realiseren. De techniek vol-
gens Boyd en Anderson  biedt een veilige fixatie, maar
vergt nogal wat tijd omdat er meer uitgebreide dissec-
ties noodzakelijk zijn.13 Het risico van beschadiging
van de nervus radialis is hiermee groter.11 13 Door het
gebruik van twee incisies bestaat de kans dat het
periost van de ulna beschadigd wordt waardoor zich een
radio-ulnaire synostosis kan ontwikkelen.3 4 7 10 12 13 14

Het gebruik van een enkele anterieure incisie daaren-
tegen maakt een nog grotere dissectie noodzakelijk

om de tuberositas radii te kunnen exploreren, waar-
door het risico van zenuwbeschadiging verder toe-
neemt. De introductie van botankers maakt de
noodzaak voor een uitgebreide chirurgische dissectie
in de fossa cubiti geringer, daarmee de kans op zenuw-
beschadiging en een radio-ulnaire synostosis kleiner.10

Ook brengt het gebruik van botankers mogelijk een
kortere operatieduur met zich mee. Alhoewel men
met deze laatste techniek betere resultaten zou ver-
wachten, zijn er geen verschillen in functionele resul-
taten tussen de techniek volgens Boyd en Anderson en
de techniek met botankers gevonden.13 Rantanen et
al. adviseren dan ook de behandeld chirurg de keuze
te laten maken over de operatietechniek.17

Concluderend kunnen we zeggen dat anatomische
reïnsertie bij een ruptuur van de insertiepees van de m.
biceps brachii vereist is om een volledig herstel van func-
tie en kracht te bereiken. Ook bij patiënten waarbij het
stellen van diagnose vertraging heeft opgelopen is de
anatomische reïnsertie aan te bevelen. De keuze van de
operatietechniek kan worden over gelaten aan de be-
handelend  chirurg.

Tabel 3.  HSS-score

Patiënt Pijn Functie en Spierkracht Bewegings- Deformiteit Totaal
buig./rust1 activiteiten traject flex./ext.

act./gebruik2 sag./pro./sup. 

1 15/15 8/10 10 20/4/4 6/6 98
2 15/15 8/12 10 20/4/4 6/6 100
3 10/15 6/8 10 20/4/4 6/6 89
4 15/15 8/12 10 20/4/4 6/6 100

1 Pijn bij buigen en bij rust 
2 Duur van buig activiteiten en gebruik van elleboog

Trauma-OK-interval OK-Techniek Follow-up
(dagen) (maanden)

1 Boyd&Anderson 128
1 Boyd&Anderson 65
14 Mitek-ankers 13
24 Mitek-ankers 12
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ABSTRACT

Five patients with six distal biceps tendon ruptures were opera-
tively treated during a 13-years period. One patient with bila-
teral ruptures was lost to follow-up, the other four patients were
seen for follow-up. All patients were men with an average age at
injury of 45,5 years. The average follow-up time was 54,5
months. The results were good to excellent.
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SAMENVATTING

De Oxford Heup Score (OHS) werd toegepast op een patiën-
tengroep met een Zweymüller ongecementeerde totaleheuppro-
these. De gegevens van 582 vragenlijsten werden onderzocht.
De gemiddelde leeftijd ten tijde van dit onderzoek was 72 jaar (sd
9,7) en de gemiddelde postoperatieve follow-up duur was 111
maanden (sd 21,1). 
De gemiddelde OHS bedroeg 23 (sd 10,6). De patiënten in de
Charnley klasse C hadden een slechtere OHS dan de patiënten met
een Charnley klasse A of B. De gemiddelde VAS-pijnscore bedroeg
17 mm (0 mm betekent geen pijn) en stemde overeen met de
OHS-vragen met betrekking tot pijnklachten. Beperkingen in de
ADL werden door veel oudere patiënten aangegeven. Ruim 91
procent was tevreden met het resultaat van de operatie en tevreden
patiënten hadden een betere OHS.
De conclusie van dit onderzoek is dat de OHS toepasbaar is op de
patiëntengroep met een Zweymüller ongecementeerde totaleheup-
prothese. Patiënten met een bijkomstige aandoening die het lopen
beïnvloedt (Charnley C) en oude patiënten die door de leeftijd
beperkt zijn in de ADL hadden een slechtere Oxford Heup Score. 

INLEIDING

Vele scoringssystemen zijn ontwikkeld om het resultaat
van de totaleheupprothese te bepalen.1-6 De Harris Hip
Score, het bekendste systeem, wordt door de onderzoe-
ker vastgesteld. De tevredenheid van de patiënt wordt
niet gescoord.1 De laatste jaren is een tendens ontstaan
om het oordeel van de patiënt mee te laten wegen in de
bepaling van het resultaat van de totaleheupoperatie.7-10

In 1996 beschreven Dawson` et al een twaalfvragenlijst
om het oordeel van de patiënt over het bereikte resul-
taat vast te stellen.7,11,12 Deze gevalideerde en reprodu-
ceerbare vragenlijst is door het Trialbureau Orthopedie
van het Academisch Ziekenhuis Maastricht vertaald
voor de Nederlandse taal. Tezamen met een aantal toe-
gevoegde vragen is de gehele vragenlijst de Oxford
Heup Score (OHS).13

In 1997 werd door één van de auteurs een cohort studie

uitgevoerd naar het resultaat van de Zweymüller onge-
cementeerde totaleheupprothese. Deze studie van 754
prothesen (275 ‘Hochgezogen’ en 479 ‘stepless stem’
prothesen, allen met de CSF-schroefcup) toonde een
gemiddelde Harris Hip Score van 92,5 (sd 9,6) na een
gemiddelde follow-up van 72,4 maanden (sd 16,3). De
cumulatieve survival van de cup voor aseptische loslating
bedroeg 98,5 % (CI95 99,9 - 96,9 %) na 85 maanden.14

Het doel van dit onderzoek was om de toepasbaarheid van
Oxford Heup Score (OHS) te testen op het cohort met
een Zweymüller ongecementeerde totaleheupprothese.

PATIËNTEN EN METHODEN

De OHS bestaat uit 14 vragen met elk vijf keuze moge-
lijkheden. De hoogste score is 14 punten en de laagste
score 70 punten. Tevens wordt met een ‘Visual Ana-
logue Scale’ (VAS) de mate van pijnbeleving vastgesteld.
De schaal varieert van 0 mm (‘helemaal geen pijn) tot
100 mm (‘ondragelijke pijn’). Aansluitend meten 3 vra-
gen de tevredenheid van de patiënten over het resultaat
van de operatie en wordt de Charnley-classificatie
gevraagd. De Charnley- classificatie is een eenvoudige
indeling van de patiënten met unilaterale coxartrose
(klasse A) en bilaterale coxartrose (klasse B) zonder bij-
komstige medische problemen, en patiënten met uni- of
bilaterale coxartrose met een medisch probleem dat
interfereert met het lopen (klasse C).13,15

In de periode van 1 januari 1987 tot 31 december 1994
werden 820 Zweymüller ongecementeerde totaleheup-
prothesen geplaatst bij 732 patiënten in 5 Nederlandse
ziekenhuizen (Diaconessenhuis Eindhoven, Sint Joseph
ziekenhuis Veldhoven, Elkerliek ziekenhuis Helmond,
ziekenhuis Rijnstate Arnhem, Amphia ziekenhuis
Oosterhout). In de ziekenhuisinformatiesystemen wer-
den de adressen gecontroleerd en de datum van even-
tueel overlijden achterhaald. De statussen werden
gecontroleerd op een eventuele revisie van de prothese.
Ten tijde van dit onderzoek waren 97 patiënten (106
prothesen) overleden. De doodsoorzaak had geen rela-
tie tot de prothese. Vier patiënten waren niet te traceren
en bij 14 patiënten was een revisie uitgevoerd.
Aan 617 patiënten (696 prothesen) werd de OHS met
een gefrankeerde retour enveloppe toegestuurd.
Van de 696 verzonden vragenlijsten werden 75 (10,8 %)

De Oxford heupscore - de Nederlandstalige vragen-
lijst toegepast op een cohort patiënten met een
Zweymüller ongecementeerde totaleheupprothese
A.M.J.S. Vervest en P.G. Anderson
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Tabel 1. Nederlandstalige Oxford Heup Score (OHS) per leeftijdsgroep (zie tekst). 

Leeftijdsgroep Aantal heupen Gem. OHS Standaard deviatie
20 – 30 6 18,5 8,3
30 – 40 12 26,1 14,9
40 – 50 44 21,4 7,7
50 – 60 147 19,5 7,0
60 – 70 251 23,8 11,7
70 – 80 114 25,4 10,7
80 – 90 8 35,1 11,8

lijsten niet geretourneerd of ingevuld. Daarvan waren
17 vragenlijsten niet geretourneerd omdat 9 maal de
patiënt het formulier niet kon beantwoorden in verband
met dementie, 6 maal werd deelname geweigerd, 2
maal werd het onbeantwoorde formulier geretour-
neerd. Tijdens de telefonische navraag meldden deze 17
patiënten (of diegene die de mantelzorg verleende)
geen revisies te hebben gehad en tevreden te zijn met de
prothese. De overige 58 patiënten waren verhuisd of
onvindbaar.
Negenendertig formulieren (5,6 %) werden geretour-
neerd maar waren niet volledig ingevuld. De OHS kon
dientengevolge niet worden berekend. 

De OHS werd berekend voor de vragenlijsten van 582
heupprothesen, 83,6 % van de verzonden enquêtefor-

duur was 110,9 maanden (sd 21,1). 
Honderdnegenenveertig prothesen (25,6 %) waren
geplaatst bij patiënten met klasse Charnley-klasse A,
168 prothesen (28,9 %) bij klasse B en 260 (44,7 %) bij
C. Vijf maal (0,9 %) werd de vraag niet beantwoord.
De gemiddelde OHS (n=582) bedroeg 22,9 (sd 10,6).
Voor Charnley-klasse A (n=149) was dit 18,4 (sd 8,2),
klasse B (n=168) 20,1 (sd 8,8) en C (n=260) 27,4 (sd
11,3). Het verschil tussen de scores van Charnley-klasse
C en klasse A en B is statistisch significant (ANOVA
F(574,2)=49,814;p=0,000).
De patiënten in de leeftijdsgroepen 50-60 jaar hadden
een betere score dan patiënten in de hogere leeftijds-
groepen (ANOVA F(552,3)=8,58;p=0,000). Tussen de
leeftijdsgroepen 40-50 jaar en 50-60 jaar verschilde de
OHS niet (tabel 1). 

mulieren. Op 8 van deze formulieren was vraag 15 (VAS
pijnscore) niet beantwoord en op 2 formulieren ontbrak
het antwoord op vraag 16 (Charnley-classificatie). Bij 3
formulieren waren beide vragen niet beantwoord.
Relaties tussen de vragen van de OHS en de VAS pijn-
score werden berekend met de gegevens van 571 for-
mulieren (82,1 %) en de relaties tussen de OHS en de
Charnley-classificatie met 577 formulieren (82,9 %). De
gemiddelde OHS werd per leeftijdscategorie berekend.
De leeftijdsgroepen 20-30, 30-40 en 80-90 jaar ten tij-
de van de operatie werden daarbij buiten beschouwing
gelaten in verband met het geringe aantal patiënten in
deze groepen. Voorts werd de OHS gesplitst in vragen
met betrekking tot pijn (vraag 1, 6, 8, 9, 10, 11, 12) en
vragen met betrekking tot de ADL-functies (vraag 2, 3,
4, 5, 7, 13). De gegevens zijn bewerkt met behulp van
het SPSS softwareprogramma versie 10.1 en statistisch
bewerkt met de ANOVA-test (significantie p< 0,05)
alsmede de Bonferroni Post Hoc-toets. 

RESULTATEN

De onderzoekspopulatie bestond uit 153 mannen en
367 vrouwen. De gemiddelde leeftijd ten tijde van de
operatie bedroeg 62,4 jaar (sd 9,8) en tijdens deze fol-
low-up 71,6 jaar (sd 9,7). De gemiddelde follow-up

Tabel 2 toont de antwoorden van veertien OHS-vragen
(n=582). Pijnklachten werden slechts in een gering per-
centage aangegeven en de gemiddelde VAS pijnscore
(n=571) bedroeg 16,9 mm (sd 20,2). Het antwoord
dat gegeven werd op de vragen met betrekking tot pijn
(1, 6, 8, 9, 10, 11 en 12) stemde overeen met de VAS
pijnscore (ANOVA F(566,4)=153,393;p=0,000). De
Charnley-klasse C patiënten hadden méér pijnklachten
dan de patiënten in de klassen A en B, en de pijnscore
werd niet bepaald door de leeftijd van de patiënt.
Veel patiënten gaven aan ADL problemen te ondervin-
den in transport (vraag 3), aankleden (vraag 4), bood-
schappen doen (vraag 5) en traplopen (vraag 7).
Eenentachtig patiënten (13,9 %) gebruikten hulpmid-
delen tijdens het lopen. Oudere patiënten (ouder dan
60 jaar ten tijde van de operatie) scoorden slechter bij
deze ADL vragen dan de jongere patiënten. Eveneens
vonden we een slechtere score in de ADL-vragen (vraag
2, 3, 4, 5, 7, 13) bij de patiënten in Charnley klasse C
ten opzichte van de patiënten in klasse A en B.
De patiënten die tevreden zijn met de prothese hadden
een betere OHS dan de ontevreden patiënten. 
De onderzoeksgroep was niet verschillend ten opzichte
van de groep van de 39 niet volledig ingevulde formu-
lieren. Vraag 2 (wassen en afdrogen) werd het meest fre-
quent (n=23) niet beantwoord, gevolgd door vraag 14
(belemmering bij seksuele activiteit) (n=21). 
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Tabel 2. Antwoorden van 582 volledig ingevulde vragenlijsten Nederlandstalige Oxford Heup Score.

Vraag 1: Hoe zou u de pijn omschrijven die u normaal in/rond uw heup heeft?
Aantal heupen Percentage

1 geen pijn 397 68,2
2 heel licht 66 11,3
3 licht 63 10,8
4 matig 44 7,6
5 ernstig 12 2,1

Vraag 2: Heeft u, door uw heup, moeite met het wassen en afdrogen van uw hele lichaam?
Aantal heupen Percentage

1 helemaal geen moeite 376 64,6
2 beetje moeite 143 24,6
3 nogal wat moeite 35 6,0
4 veel moeite 19 3,3
5 onmogelijk om te doen 9 1,5

Vraag 3: Heeft u, door uw heup, moeite bij het in en uit stappen van de auto, trein, bus of ander 
openbaar vervoer?

Aantal heupen Percentage
1 helemaal geen moeite 262 45,0
2 beetje moeite 206 35,4
3 nogal wat moeite 72 12,4
4 veel moeite 36 6,2
5 onmogelijk om te doen 6 1,0

Vraag 4: Kunt u zelf uw sokken, kousen of panty’s aantrekken?
Aantal heupen Percentage

1 ja, gemakkelijk 290 49,8
2 met een beetje moeite 185 31,8
3 met nogal wat moeite 42 7,2
4 met veel moeite 27 4,6
5 nee, onmogelijk 38 6,5

Vraag 5: Kunt u zelf uw dagelijkse boodschappen doen?
Aantal heupen Percentage

1 ja, gemakkelijk 377 64,8
2 met een beetje moeite 101 17,4
3 met nogal wat moeite 28 4,8
4 met veel moeite 30 5,2
5 nee, onmogelijk 46 7,9

Vraag 6: Hoe lang kunt u lopen (met of zonder stok) voordat de pijn in/rond uw heup ernstig wordt?
Aantal heupen Percentage

1 langer dan 30 minuten 374 64,3
2 16 tot 30 minuten 72 12,4
3 5 tot 15 minuten 59 10,1
4 alleen in en om het huis 51 8,8
5 helemaal niet 26 4,5

Vraag 7: Kunt u trap lopen?
Aantal heupen Percentage

1 ja, gemakkelijk 306 52,6
2 met een beetje moeite 158 27,1
3 met nogal wat moeite 37 6,4
4 met veel moeite 39 6,7
5 nee, onmogelijk 42 7,2
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Vraag 8: Hoe pijnlijk is uw heup, als u na het eten aan tafel, uit uw stoel opstaat?
Aantal heupen Percentage

1 helemaal niet pijnlijk 416 71,5
2 beetje pijnlijk 115 19,8
3 nogal pijnlijk 34 5,8
4 erg pijnlijk 14 2,4
5 ondraaglijk 3 0,5

Vraag 9: Trekt u, vanwege uw heup, met uw been tijdens het lopen (afgelopen 4 weken)?
Aantal heupen Percentage

1 zelden / nooit 391 67,2
2 soms (bv. de eerste passen) 104 17,9
3 vaak (bv. niet alleen de eerste paar stappen) 25 4,3
4 meestal 26 4,5
5 altijd 36 6,2

Vraag 10:Heeft u wel eens dagen waarop u plotselinge, ernstige pijn (scheuten, steken en/of krampen) 
in/rond uw heup heeft?

Aantal heupen Percentage
1 nee, nooit 433 74,4
2 1-2 dagen 68 11,7
3 een aantal dagen 51 8,8
4 meeste dagen 17 2,9
5 elke dag 13 2,2

Vraag 11:In hoeverre beïnvloedt de pijn in uw heup uw dagelijkse werk (inclusief huishoudelijk werk)
Aantal heupen Percentage

1 helemaal niet 354 60,8
2 een beetje 139 23,9
3 nogal 49 8,4
4 veel 27 4,6
5 totaal 13 2,2

Vraag 12:Heeft u wel eens nachten waarop u in bed last heeft van pijn in/rond uw heup?
Aantal heupen Percentage

1 nooit 432 74,2
2 1 – 2 nachten 68 11,7
3 een aantal nachten 48 8,2
4 meeste nachten 17 2,9
5 elke nacht 17 2,9

Vraag 13:Gebruikt u hulpmiddelen (stok(ken), kruk(ken), looprek) bij het lopen?
Aantal heupen Percentage

1 nooit 403 69,2
2 soms 44 7,6
3 vaak 21 3,6
4 meestal 33 5,7
5 altijd 81 13,9

Vraag 14:Wordt u bij uw seksuele activiteiten belemmerd door uw heup?
Aantal heupen Percentage

1 nooit/niet van toepassing 502 86,3
2 soms 61 10,5
3 vaak 8 1,4
4 meestal 4 0,7
5 altijd 7 1,2
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DISCUSSIE

In dit onderzoek werd de OHS verstuurd naar een
cohort patiënten die een Zweymüller ongecementeerde
totaleheupprothese hebben gehad. Tweeëntachtig pro-
cent van de verzonden vragenlijsten werden volledig
ingevuld geretourneerd en daarmee kan worden gesteld
dat deze patiëntengroep geen noemenswaardige pro-
blemen heeft gehad met het invullen van de vragenlijst.
Negenendertig vragenlijsten waren niet volledig inge-
vuld. Het niet-volledig invullen van een vragenlijst komt
meestal doordat de vraag of de antwoorden onduidelijk
geformuleerd zijn.16 Fitzpatrick et al vonden dat vraag
6 (pijn tijdens lopen) vaak onvolledig werd ingevuld.7
In ons onderzoek werd dat niet bevestigd. Wel waren
vragen 2 (wassen en afdrogen) en 14 (belemmering bij
seksuele activiteit) vaak niet ingevuld. Voor vraag 14 ver-
onderstellen we een verklaring te hebben doordat in het
eerste antwoord 2 mogelijkheden staan (“nooit/niet van
toepassing”).

De patiënten met een Charnley-klasse C en de oudere
patiënten hadden een slechtere OHS. De vragen zijn
gesplitst in pijngerelateerde vragen en ADL-gerelateerde
vragen om te onderzoeken welke vragen de OHS
bepaalden. We vonden dat de oudere patiënten en de
Charnley-klasse C patiënten in de ADL-gerelateerde vra-
gen minder scoorden. De verklaring van dit resultaat is
dat oudere patiënten al door hun leeftijd alleen al gehin-
derd zullen zijn in hun ADL. Eveneens is te verwachten
dat Charnley-klasse C patiënten door andere oorzaken
slechter scoren op de ADL-gerelateerde vragen. 
Dawson et al vonden dat de pijnklacht die gemeten
wordt met de 12-vragenlijst (van waaruit de OHS ver-
taald is) veroorzaakt wordt door heupproblemen.12,17

Onze resultaten tonen dat de patiënten die behoren tot
de Charnley-klasse C meer pijnklachten hebben. Het is
onduidelijk of dit veroorzaakt wordt door de prothese
of juist door andere factoren. Pijnklachten zijn immers
multifactorieel bepaald en het is denkbaar dat patiënten
met andere pijnklachten deze klachten interpreteren als
pijn vanuit de heup. Dit impliceert dat de antwoorden
van de pijngerelateerde vragen bij de Charnley-klasse C
patiënten niet eenduidig te interpreteren zijn.

Evenals andere scoringssystemen heeft de OHS het
nadeel dat meerdere items worden gegroepeerd in een
totaalscore.4 Een hoge totaalscore geeft een goed resul-
taat weer, maar een lagere score kan door andere facto-
ren dan de prothese bepaald worden. Daarom moet de
OHS immer gecombineerd worden met de Charnley
classificatie en leeftijd.6,18-21 In aansluiting op de
opmerking van Hoefnagels et al kan worden vastgesteld
dat we (nog) geen kwalitatieve waarde kunnen geven
aan de totaalscore.13

CONCLUSIE

Dit onderzoek toont dat de Oxford Heup Score toege-
past kan worden op de cohort met een Zweymüller
ongecementeerde totaleheupprothese. Bovendien
bevestigt dit onderzoek dat de Charnley-classificatie en
de leeftijd van de patiënt de uitkomst van de Oxford
Heup Score beïnvloedt. 

ABSTRACT

The Oxford Hip Score (OHS) was sent to a cohort of patients
with a Zweymüller uncemented total hip prosthesis. The outco-
mes of 582 questionnaires were evaluated. The mean age at the
time of this postal survey was 72 years (sd 9.7) and the mean
postoperative follow-up time was 111 months (sd 21.1). 
The average OHS was 23 (sd 10.6). Charnley class C patients
had a poorer OHS than the Charnley class A or B patients. The
VAS pain score averaged 17 mm (0 mm means no pain) and cor-
related to the questions which assessed the pain. The older
patients mainly reported problems with ADL. Around 91 per-
cent of the patients were satisfied with the result of the total hip
prosthesis and satisfied patients had a better OHS.
The conclusion of this study was that the OHS is suitable for
evaluating patients with a Zweymüller prosthesis. Patients with
co-morbidity that interferes with walking (Charnley class C) and
older patients with ADL restricted by age had a poorer Oxford
Hip Score.

Financiële ondersteuning: Dit onderzoek werd goedgekeurd en
financieel ondersteund door de Stichting tot bevordering van
Wetenschappelijk Onderzoek in Ziekenhuis Rijnstate (SWOR)
na een onvoorwaardelijke sponsering door de firma Sulzer
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SAMENVATTING

Intramedullaire fixatie van lange pijpbeenderen bij osteogenesis
imperfecta is de gouden standaard geworden bij de behandeling
en preventie van fracturen en deformiteiten. Andere vormen van
osteosynthese, zoals plaatosteosynthese, brachten meer compli-
caties met zich mee en uiteindelijk niet het gewenste resultaat.
Sinds de introductie van medicamenteuze therapie voor oste-
ogenesis imperfecta met bisfosfonaten lijkt deze keuze niet meer
zo duidelijk. Aan de hand van twee ziektegeschiedenissen wor-
den nieuwe therapeutische mogelijkheden beschreven, die ont-
staan door het gebruik van bisfosfonaten. Geconcludeerd wordt
dat de toegevoegde waarde van de bisfosfonaattherapie verschil-
lende vormen van osteosynthese bij osteogenesis imperfecta zal
mogelijk maken.
Wanneer in een specifiek geval intramedullaire pennen niet de
gewenste fixatie geven, zouden bisfosfonaten mogelijk kunnen
helpen, om de stevigheid van bot zodanig te vergroten dat plaat-
osteosynthese niet uitbreekt. 

INLEIDING

Osteogenesis imperfecta (OI) betreft een heterogene
groep genetisch bepaalde aandoeningen waarbij het
type I collageen is aangedaan. De belangrijkste klinische
verschijnselen zijn osteoporose en een verhoogde frac-
tuurincidentie. Hierdoor is er een sterk verhoogde kans
op deformatie van het skelet, zoals verkromming van
lange pijpbeenderen, scoliose en een kort postuur.
Daarnaast kan de collageenstoornis zich uiten in blauwe
sclerae, dentinogenesis imperfecta, gewrichtslaxiteit en
vroegtijdige doofheid.1,2,3

In de orthopedie worden veel methoden gebruikt om
fracturen en deformiteiten van lange pijpbeenderen te
behandelen. Door de veelvoorkomende problemen met
plaatosteosynthese bij OI wordt er vrijwel steeds geko-

zen voor de intramedullaire pen.2,4,5 Sofield en Millar
beschreven in 1959 voor het eerst de intramedullaire
penfixatie. Na de introductie van de uitschuifpen van
Bailey en Dubow in 1963 werd dit min of meer de gou-
den standaard voor de behandeling van lange pijpbeen-
deren bij OI.4
Sinds de introductie van de intramedullaire mergpen
wordt er dan ook in de recente literatuur niet meer over
plaatosteosynthese bij OI gesproken. Dit neemt niet
weg dat ook bij mergpennen frequent complicaties
voorkomen.2 Daarnaast is met mergpennen alleen de
behandeling van fracturen en deformiteiten van de lan-
ge pijpbeenderen mogelijk en niet van de andere delen
van het skelet.
Bij behandeling met bisfosfonaten wordt een daling ge-
zien van de fractuurincidentie bij de OI patiënt en treedt
mogelijk minder deformatie van het totale skelet op.3,8,9

Aan de hand van een tweetal ziektegeschiedenissen wordt
de mogelijke invloed van de behandeling met bisfosfo-
naat op het orthopedisch handelen besproken.

ZIEKTEGESCHIEDENISSEN

Casus A: een meisje met OI type IV, geboren in 1980, presen-
teerde zich op haar 14e jaar met een proximale femurschacht-
fractuur, welke werd behandeld met plaatosteosynthese (figuur
1). Na 3 maanden ontstond er een nieuwe breuk ter hoogte van
het distale einde van de plaat. Vervolgens kreeg zij een langere
plaat en werd zij postoperatief behandeld met een gipsbroek
met kniescharnier (figuur 2). Nadat het gips verwijderd was,
ontstond er opnieuw een fractuur. In dezelfde periode kreeg zij
ook een compressiefractuur op niveau Th10-L1, waardoor zij
verder geïmmobiliseerd raakte. Uiteindelijk werd het femur in
het WKZ behandeld met intramedullaire fixatie (figuur 3). Zij is
nu een ‘community walker’; d.w.z. dat zij binnenhuis zonder
hulpmiddelen kan lopen.6

Casus B: een meisje met OI type I, geboren in 1992, verscheen
op een leeftijd van 7 jaar in het WKZ met pseudo-artrose van de
proximale metafyse van de femora. Dit in tezamen met de bui-
ging (‘bowing’) van het femur in zijn geheel, resulteerde in
extreme coxa vara (figuur 4). Voor haar pseudo-artrose werd
iedere heupkop met 3 Kirschner-draden pertrochanteer
gefixeerd. Haar coxa vara werden na een subtrochantere valgi-
serende osteotomie gefixeerd door gebogen intramedullaire
rushpennen (figuur 5). Postoperatief kreeg zij 6 weken een gips-
broek, vanwege de rotatoire instabiliteit. De valgusstand van het
femur kon echter niet door de pennen gehandhaafd worden en
er ontstond wederom coxae vara (figuur 6). De pseudo-artrose
in het collum femoris was wel geconsolideerd. Er werd gestart

Eerste ervaringen met de invloed van bisfosfonaten op
de orthopedische behandeling van osteogenesis imper-
fecta op de kinderleeftijd – 2 ziektegeschiedenissen
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Figuur 1. Casus A. Voor-achterwaartse röntgenfoto van
het rechter proximale femur toont een fractuur die ver-
zorgd is met een plaatosteosynthese.

Figuur 2. Casus A. Voor-achterwaartse röntgenfoto van
het bekken en de proximale femora. Een nieuwe frac-
tuur ter hoogte de plaat zoals getoond in figuur 1 werd
verzorgd met langere plaat.

Figuur 4. Casus B. Voor-achterwaartse röntgenfoto van
het bekken en de proximale femora toont extreme coxa
vara beiderzijds.

Figuur 5. Casus B. Voor-achterwaartse röntgenfoto van
het bekken en de proximale femora toont behandeling
van een pseudo-artrose van het collum femoris beider-
zijds door middel van een subtrochantere valgiserende
osteotomie en fixatie 3 rushpennen.

Figuur 3. Casus A. Voor-achterwaartse röntgenfoto van
het bekken en de proximale femora. Rechts intramedul-
laire fixatie met 2 flexibele pennen.
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met bisfosfonaattherapie. De stevigheid van het bot werd zoda-
nig verbeterd, dat een plaatosteosynthese mogelijk werd. Een
subtrochantere valgiserende femurosteotomie met gesloten wig
volgde (figuur 7). Ze werd partieel belast nabehandeld  met
behulp van elleboogskrukken gedurende 3 maanden. Na 6
maanden werd de plaat links verwijderd, in combinatie met
intramedullaire fixatie van een mid-schacht femurfractuur welke
ontstaan was na een adequaat trauma. Ook dit meisje loopt nu
in huis zonder hulpmiddelen.6

DISCUSSIE

In casus A wordt het voorbeeld gegeven van een patiën-
te die in eerste instantie is behandeld met plaatosteo-
synthese, wat niet het beoogde resultaat gaf. Ze werd
uiteindelijk behandeld met intramedullaire fixatie, met
goede consolidatie zonder fractuurrecidief. In casus B
wordt een patiënt besproken, waarbij intramedullaire
mergpennen werden ingebracht ter correctie van extre-
me coxa vara.  Ondanks de intramedullaire mergpennen
recidiveerde de coxa vara. Na intraveneuze behandeling
met bisfosfonaten kreeg de patiënt aan beide kanten een
plaatosteosynthese.
Uit het ziektebeloop van casus A wordt duidelijk dat
plaatosteosynthese bij OI niet de behandeling van eer-
ste keus is. Plaatosteosynthese creëert een vicieuze cir-
kel. Na fixatie en bijkomende immobilisatie, ontstaat,
bij de toch al matige kwaliteit van het bot, aan de ran-
den van de plaat zoveel stress, dat een nieuwe fractuur
het gevolg kan zijn. De meest geschikte oplossing voor
de fractuurbehandeling zoals in casus A is intramedul-
laire fixatie.
In casus B werd, uitgaande van deze stelregel, een pa-
tiënte met coxa vara behandeld met correctie en fixatie
door middel van intramedullaire pennen. Het beoogde
resultaat werd echter niet bereikt, mede omdat een

Rushpen geen rotatoire stabiliteit biedt en de coxa vara
recidiveerde. 
Publicaties over behandeling van kinderen met OI met
bisfosfonaten laten zien dat de botdensiteitscore met 2
standaarddeviaties kan worden verbeterd.3,9 Dit komt
door het remmen van de activiteit van de osteoclasten,
waardoor relatief meer botopbouw plaatsvindt dan 
-afbraak. In de praktijk betekent dit echter wel dat het
bot niet alleen harder maar ook brosser wordt. Casus B
illustreert dat na voorbehandeling met bisfosfonaten,
wel andere vormen van osteosynthese mogelijk zijn.
De door behandeling met bisfosfonaten verbeterde
botdensiteit levert een daling op van het aantal fractu-
ren bij de individuele patiënt. Dit uit zich onder andere
in een verbeterde opbouw van de wervels en minder
verbuiging van de lange pijpbeenderen.3,8

Mogelijk dat in de toekomst ook de incidentie van sco-
liose bij OI patiënten daardoor zal verminderen. Ook
het gebruik van de Bailey-Dubow pen lijkt, gezien de
vele complicaties ten opzichte van de vaste pen, minder
aantrekkelijk te worden.
Nadelen van bisfosfonaattherapie zijn tot nu toe niet
beschreven, met uitzondering van een koortspiek bij de
eerste toediening en van maagdarmklachten in de eerste
weken van behandeling. De langetermijneffecten zijn
echter onvoldoende bekend. Behoudens ziektegeschie-
denissen en persoonlijke mededelingen over verminder-
de remodellering van het bot, ontbreken data over de
langetermijneffecten en teratogeniciteit van bisfosfo-
naattherapie bij OI.10 Behandeling van OI met bisfosf-
onaten biedt in het geval van een fractuur steviger bot
waardoor er meerdere technische oplossingen voor de
orthopedisch chirurg mogelijk worden. Bij OI patiën-
ten slechts incidenteel fracturen hebben en doorgaans
geen operaties nodig hebben, is het gebruik van bisfosf-
onaten nog een punt van discussie. Verder onderzoek is

Figuur 6. Casus B. Voor-achterwaartse röntgenfoto van
het bekken en de proximale femora toont een recidief
coxa vara beiderzijds door buiging van het femur bij een
insufficiënte fixatie met de rushpennen.

Figuur 7. Casus B. Voor-achterwaartse röntgenfoto van
het bekken en de proximale femora toont een subtrochan-
tere valgiserende femurosteotomie beiderzijds en fixatie
met een plaatosteosynthese.
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nodig om de precieze rol van bisfosfonaten bij de
behandeling van patiënten met OI vast te stellen.

ABSTRACT

Intramedullary fixation of long bones in patients with osteoge-
nesis imperfecta has become the gold standard for prevention
and treatment of fractures and subsequent deformities. 
Other methods, such as plate osteosynthesis, cause more compli-
cations and do not lead to a satisfactory outcome. Since the
introduction of treatment with bisphosphonates in patients with
OI, this preference for internal fixation is not so clear anymore.
Two case reports are presented to illustrate an alternative appro-
ach in the orthopedic management of OI using bisphosphonates.
Findings in case B prove the additional value of bisphosphona-
tes. In cases that specifically require plate osteosynthesis, bisp-
hosphonates might be helpful to increase bone strength in order
to improve the quality of osteosynthesis in problems, which can-
not be treated by intramedullary rods. This will lead to new pos-
sibilities of osteosynthesis in patients with OI.
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SAMENVATTING

Bij een patiënt met een monobloc totaleheupprothese trad 17
jaar na implantatie een breuk op van de femurcomponent bij de
overgang van de conus naar de kop (mediale conus). Een revisie
van de femurcomponent werd verricht met goed resultaat. De
lasnaad tussen de conus en de kop is de zwakste zwakke plek bij
prothesen die zijn samengesteld uit een solide conus en een hol-
le kop. Mogelijk heeft ook de varusstand waarin de prothese was
geplaatst een aandeel gehad in de materiaalbreuk.

INLEIDING

Materiaalbreuk van een totaleheupprothese (THP)
komt vooral voor aan de femorale zijde. De incidentie
varieert van 0,3% tot 10,7%.3 De plaats van de breuk is
afhankelijk van meerdere factoren, maar heeft veel te
maken met het ontwerp van de prothese en de toege-
paste materialen.2 Als andere oorzaken gelden ook de
fixatie en stand van de prothese, een te hoge belasting
(obesitas) en loslating van de prothese. Bij bepaalde
types monobloc prothesen (d.w.z. femursteel en -kop
zijn één geheel) vormt de lasnaad tussen de kop en
conus de zwakste plek. In deze ziektegeschiedenis
wordt een patiënt beschreven die zich presenteerde met
breuk van de femursteel op een plaats die naar analogie
van een indeling van collumfracturen, een mediale
conusfractuur genoemd kan worden.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Een 87-jarige vrouw voelde tijdens het lopen een scherpe pijn in
haar rechter heupregio waar 17 jaar eerder een THP ( Protasul
Monobloc, Sulzer, Wintherthur, Zwitserland) was geplaatst. Zij
zakte op dat moment door de heup en kon het rechter been niet
meer belasten. 
Bij lichamelijk onderzoek op de afdeling spoedeisende hulp kon
de patiënte het rechter been niet actief heffen. Het been lag in
een geringe exorotatiestand en er was een beenlengteverschil
van ongeveer 1 cm ten nadele van rechts. Röntgenfoto’s van het

bekken en van de rechter heup toonden een varuspositie van de
femursteel en een materiaalbreuk op de overgang van de conus
naar de kop (figuur 1). 
Onder spinale anesthesie werd 1dag later een femursteelrevisie
uitgevoerd. Peroperatief bleek de breuk te zijn ontstaan op de
lasnaad tussen de conus en de kop. Omdat de kop zich nog in
het acetabulum bevond was er geen polyethyleen beschadiging
ontstaan door de conus (figuur 2). Wel was er sprake van gerin-
ge polyethyleenslijtage van de acetabulumcomponent. De steel
werd uit zijn intacte cementmantel verwijderd en hierin werd
een 1 maat kleinere femursteel met een modulaire 32 mm kop
(Sulzer, Wintherthur, Zwitserland) gecementeerd. Het post-
operatieve beloop was ongecompliceerd. De patiënte mobili-
seerde belast met 2 krukken. Bij controle op de polikliniek 3
maanden na de operatie was de patiënte klachtenvrij en liep zon-
der hulpmiddelen. Het röntgenonderzoek toonde een accepta-
bele stand van de femursteel (figuur 3).

De mediale conusfractuur

M. Stegeman en C.J.M. van Loon
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dr. C.J.M. van Loon, orthopedisch chirurg, afdeling orthope-
die, Ziekenhuis Rijnstate, Postbus 9555, 6800 TA Arnhem.
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Figuur 1. De röntgenfoto anteroposterieur (A) en axi-
aal (B) bij presentatie op de afdeling SEH toont breuk
van de femurcomponent op de overgang conus en kop.
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Figuur 3. Röntgenfoto van het bekken toont een status
na revisie van de femurcomponent met een acceptabele
stand.

DISCUSSIE

Vermoeidheidsfracturen van de femurcomponent van
een THP ontstaan door langdurige inwerking van repe-
terende mechanische belasting op de femurcomponent
en zijn verbindingen met het bot en in het geval van een
modulaire femurcomponent de verbinding van steelco-
nus met kop. Naast piekbelastingen kunnen ook sub-

maximale spanningen microscheurtjes in het materiaal
teweegbrengen. Deze scheurtjes kunnen uiteindelijk
ook resulteren in een breuk van het materiaal bij een
normale belasting. Een ander faalmechanisme treedt in
werking als bij een ongecementeerde prothese sprake is
van een onvolledige osseo-integratie als gevolg van

Figuur 2. Peroperatief dorsolateraal aanzicht van een
Protasul monobloc prothese met een mediale conus frac-
tuur door een insufficiënte lasnaad.

Figuur 5. Massieve Charnley monobloc prothese die in de
lengte is doorgezaagd.

Figuur 4. Protasul monobloc prothese met een massieve
steel (A) en een holle kop (B).
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slechte passing van de prothese in de geraspte merghol-
te.2 Het breken van een femursteel is geassocieerd met
inferieure kwaliteit van het materiaal, ontwerpkarakte-
ristieken (vermoeidheidssterkte en geometrie) van de
prothese, obesitas, varuspositie van de femurcompo-
nent en insufficiënte cementeertechniek.1,2,3 Een
monobloc prothese heeft als voordeel dat er geen cor-
rosie kan ontstaan tussen de kop en conus verbinding
zoals bij een modulaire THP. Deze casus laat echter zien
dat wanneer er door de fabrikant gebruik gemaakt is van
een lasnaad deze kan falen. Gezien de gelijkenis van de
breukplaats met die van een mediale collumfractuur,
kan gesproken worden van een mediale conusfractuur.
Eerder metallografisch onderzoek van een identieke
breuk bij de Protasul monobloc prothese liet zien dat de
lasnaad insufficiënt was.3 Waarschijnlijk wordt dit ver-
oorzaakt door het feit dat de conus solide is en de kop
hol, waardoor de spanningen niet gelijkmatig kunnen
worden overgebracht. Tot op heden zijn 4 gevallen
beschreven van een dergelijke breuk, waarbij het in alle
gevallen om insufficiënte lasnaden ging (figuur 4).3
Deze veronderstelling wordt ondersteund door het feit
dat bij de geheel massieve Charnley monobloc prothese
(DePuy, Leeds, Verenigd Koninkrijk) geen gevallen van
een mediale conusfractuur bekend zijn (figuur 5). De

betreffende Protasul monobloc prothese wordt sinds
jaren niet meer geproduceerd.

ABSTRACT

A patient with monobloc total hip replacement suffered from a
fatigue fracture of the femoral component at the weld between
the taper and the head 17 years after its implantation. A revision
of the femoral stem was performed with a good outcome. The
welded joint between head and taper represents the weakest part
of the femoral component in case of a solid femoral stem with a
hollow head. Additionally, the varus position of the femoral
stem during the primary implantation most likely contributed to
the fatigue fracture.
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SAMENVATTING

Een jonge sporter presenteerde zich met acuut ontstane heftige
pijn in zijn lies na een sprong gedurende een voetbalwedstrijd.
Tijdens de analyse van deze klacht werd een opvallende radiolo-
gische bevinding gedaan. In eerste instantie werd gedacht aan
een osteochondraal fractuur van het acetabulum, maar nadere
analyse toonde een vormvariant van het acetabulum.

INLEIDING

De diagnostiek en behandeling van lies- en/of heup-
blessures bij sporters zijn voor patiënt en behandelend
arts niet zelden een lastig probleem. Bij voetballers kun-
nen door de hoge axiale- en torsiekrachten tijdens sprin-
ten, draaien en/of kappende bewegingen sportspecifieke
intra-articulaire letsels van het heupgewricht ontstaan.
Aangezien deze afwijkingen, zoals een labrumletsel,
chondraallaesie en een corpus liberum, niet op blanco
röntgenfoto’s zichtbaar gemaakt kunnen worden, wordt
er ter vaststelling ervan vaak gebruik gemaakt van MRI-
onderzoek. Tijdens de analyse van heupklachten bij een
jonge voetballer, waarbij op grond van het ongevalme-
chanisme en de aard van de klachten in eerste instantie
gedacht werd aan intra-articulair letsel van het heupge-
wricht werd bij het blanco röntgenonderzoek toch een
opvallende radiologische bevinding gedaan. Op het eer-
ste gezicht leken de radiologische bevinding te passen bij
een osteochondraal laesie van het acetabulum, maar
nadere analyse bracht een andere verklaring aan het licht.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Een 21 jarige voetballer werd door de huisarts verwezen van-
wege acuut ontstane heftige pijn in de rechter lies en slotklach-
ten in zijn rechter heup. Hij vertelde dat hij tijdens een
voetbalwedstrijd na een sprong op een vreemde manier was
geland, deels op handen en voeten. Direct aansluitend voelde hij

een scherpe, stekende pijn in de rechter lies en kon hij de wed-
strijd niet meer uitspelen. Gedurende de weken na dit incident
deed hij enkele pogingen de training te hervatten, maar door de
pijn was dit niet mogelijk. Er was sprake van uitstralende pijn
naar zijn bovenbeen en knie, met name tijdens staan en strekken
van de heup. Patiënt gaf aan soms een slotgevoel in zijn rechter
heup te ervaren. Onder leiding van de fysiotherapeut van de
voetbalclub deed hij oefeningen, maar dit leidde tot een toena-
me van de klachten. Eén maand na het trauma werd patiënt op
de polikliniek orthopedie gezien. 
Tijdens het lichamelijk onderzoek werden bij inspectie van de
onderste extremiteiten geen afwijkingen geconstateerd. Hoewel
de beweeglijkheid van de rechter heup niet beperkt was, waren
alle bewegingen pijnlijk, met name hyperextensie in buikligging.
Rekken en aanspannen van de adductoren tegen weerstand was
niet pijnlijk. Palpatie van o.a. de adductoren(-oorsprong) en het
os pubis veroorzaakte geen pijn. Het lichamelijk onderzoek van
de lumbale wervelkolom en het oriënterend neurologisch
onderzoek van de onderste extremiteiten waren niet afwijkend.
Bij aanvullend beeldvormend onderzoek werd op de röntgenfo-
to van het bekken een defect gezien in het dak van het rechter
acetabulum (figuur 1). Op grond hiervan werden een MR- en
een CT-scan gemaakt (figuren 2 en 3). De MR-scan toonde
eveneens het defect in het acetabulum, waarbij op de vetsup-
pressie-opnamen een spoortje vocht in het heupgewricht zicht-
baar was. Er was geen beenmergoedeem in het acetabulum of in
de heupkop. In het morfologisch afwijkende deel van het aceta-
bulum was een klein gebied met afwijkend signaal zichtbaar,

Op het verkeerde been gezet - osteochondraal 
fractuur van het acetabulum?
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Figuur 1. Röntgenfoto van het bekken in AP-richting
toont een uitsparing in het craniale deel van het dak
van het rechter acetabulum. Volgens Keats betreft het
hier ‘an unusual second lateral notch in the roof of the
acetabulum.2
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gelijkend op een klein botfragment. Dit beeld kon passen bij een
stadium 3 osteochondraal fractuur volgens de MRI classificatie
van Anderson et al., waarbij het goed is om te vermelden dat
deze indeling is gebaseerd op afwijkingen van het gewrichtsvlak
van de talusrol.1 Zowel op de MR- als de CT-scan werd er geen
los fragment in de gewrichtsruimte gezien.  

Aangezien er geen aanwijzingen konden worden gevonden voor
een posttraumatische afwijking van het rechter heupgewricht
werd, in overleg met de patiënt, besloten tot een afwachtend
beleid. Hem werd geadviseerd de voetbaltraining ten minste 6
weken te staken. Bij poliklinische controle 3 maanden na het
trauma waren de pijnklachten beduidend minder geworden en
kon de looptraining worden hervat. Na 6 maanden was patiënt
klachtenvrij en had hij zijn sport volledig hervat.

DISCUSSIE

Het klinisch beeld leek te passen bij een intra-articulaire
aandoening van het rechter heupgewricht, waarbij het
beeldvormend onderzoek aanvankelijk een osteochon-
draal fractuur suggereerde. Echter, het ontbreken van
beenmergoedeem op de MRI pleitte tegen een trauma-
tische oorzaak van de vormafwijking. Een nadere bestu-
dering van de literatuur leidde tot een kwalificatie van de
gevonden vormafwijking van het acetabulum. In het
boek van Keats, waarin vormvarianten van het skelet die
pathologische afwijkingen kunnen simuleren beschre-
ven staan, wordt de door ons geconstateerde vormva-
riant als een ‘unusual second lateral notch in the roof of
the acetabulum’ beschreven.2
Liesblessures bij atleten en dansers zijn een veel voorko-
mend probleem en kunnen indien veronachtzaamd het

Figuur 2. A. MR-scan van de rechter heupregio, T2-
gewogen coronale opname met vetsuppressie. Er is een
geringe hydrops van het heupgewricht en er is een uitspa-
ring in het acetabulum zichtbaar met een hoog signaal.
Opvallend is de afwezigheid van beenmergoedeem in het
subchondrale bot.

Figuur 2. B. MR-scan van de rechter heupregio, T2-
gewogen sagittale opname.

Figuur 3. CT-scan van de rechter heupregio, coronale
reconstructieopname, er is geen corpus liberum zichtbaar.
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Tabel 1. Differentiaal diagnose liespijn bij sporters.

Musculotendineus adductoren tendinopathie
iliopsoas tendinopathie
rectus femoris tendinopathie

Ossaal stress fracturen collum, os 
pubis osteonecrose caput 
femoris transiënt osteoporosis 
van de heup ostitis pubis

Heupgewricht osteochondraal fractuur
chondrolysis 
labrum laesie

Uitstralende pijn SI-gewrichten
lumbale wervelkolom
n.ilio-inguinalis 
n.obturatorius

Hernia inguinalis 
femoralis

Urogenitaal prostatitis
epididymitis
salpingitis 
uterus myomatosus

Overig bekkeninstabiliteit 
bursitis iliopectinea

siepiekkrachten in het heupgewricht en kunnen leiden
tot een stressfractuur, een chondraalletsel of labrumlae-
sie.3,4 Met name wanneer sprake is van heupdysplasie kan
een labrumlaesie gemakkelijk ontstaan.6
Bij verdenking op intra-articulaire afwijkingen is MR-
artrografie met Gadolinium geïndiceerd. Voordeel hier-
van boven blanco MRI-onderzoek is dat door de
gewrichtsdistensie labrumlaesies beter zichtbaar gemaakt
kunnen worden. Daarnaast is de kraakbeenafgrenzing
van de heupkop beter zichtbaar en kunnen ook andere
degeneratieve afwijkingen eerder worden herkend.
Indien er een corpus liberum is kan dit artroscopisch
worden verwijderd. Aangezien hiervan bij deze patiënt
geen sprake was, werd besloten af te wachten. Het
beloop was navenant goed. 

ABSTRACT

A young athlete presented with acute severe groin pain follo-
wing a jumping action during a soccermatch. When analysing
this problem we obtained a remarkable radiological finding. 
At first radiographs appeared to show an osteochondral aceta-
bular lesion, but at second look the defect appeared to be a
normal morphological variant of the acetabular roof.
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einde betekenen van een sportieve loopbaan.3,4 De lies-
regio is een complex anatomisch gebied waar op een
klein oppervlak 3 lichaamsregio’s samenkomen: het
abdomen, het bekken en de onderste extremiteit.
Liespijn is in de praktijk meestal slecht te localiseren en
er is vaak een overlap tussen de genoemde regio’s. Dit
maakt dat er een lange differentiaal diagnose is op te
stellen (tabel 1).3,4,5,6

Naast anamnese en lichamelijk onderzoek is beeldvor-
ming belangrijk. Röntgenfoto’s, echografie, isotopen
scintigrafie, CT- en MR-scan kunnen helpen de diagno-
se te stellen, maar men dient te waken voor een over-
daad aan diagnostische onderzoeken.3,6

Schoppen, sprinten, springen en kappende bewegingen
veroorzaken met name bij voetballers hoge axiale en tor-

NTvO 2004 MET ADV.qxd  19-02-2007  12:19  Pagina 38



NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR ORTHOPAEDIE ■ 39

Vol.
11

mrt.
’04Inleiding en vraagstelling:

Het doel van deze studie is het optimaliseren van een
chondrogenetisch model om het effect van inflammatoi-
re mediatoren op kraakbeen tissue engineering te kun-
nen bestuderen. Studies suggereren dat mediatoren,
aanwezig in beschadigde gewrichten, het resultaat van
kraakbeen tissue engineering beïnvloeden1,2. Gekozen is
voor een kweekmodel zonder Dexamethason aangezien
dit mogelijk de respons op inflammatoire mediatoren
moduleert3. Deze studie onderzocht het effect van pro-
liferatie en FCS op chondrogenese.

Methode:
Chondrocyten werden geïsoleerd uit OA kraakbeen,
geëxpandeerd in monolayer (DMEM, 10% FCS,
HEPES, Pen/Strep, Ascorbinezuur en proline) en na 1
en 2 passages gere-differentieerd in chondrocyten pel-
letkweek (DMEM, 0.1% HSA, ITS+1, Ascorbinezuur,
TGF-beta en IGF-1) in twee groepen: met of zonder
10% FCS gedurende de eerste 3 dagen. Analyse: histo-
logisch (Safranine O / Fast green voor proteoglycanen)
en immunohistochemisch (collageen type I & II) na 28
dagen kweek. 

Resultaten en conclusie: 
Morfologisch leken alle pellets het meest op hypertroof
kraakbeen. Immunohistochemisch kleurde alle groepen
duidelijk positief voor collageen type II en in mindere
mate collageen type I. Alleen chondrocytenpellets uit de

eerste passage, zonder FCS, toonde verminderde label-
ling voor collageen type II en een lager proteoglycaan-
gehalte, weerspiegeld in verminderde Safranine O
kleuring. In een aparte studie is de matrix synthese
bevestigd middels 35S-sulfaat incorporatie (data niet
getoond). Geconcludeerd: FCS en beperkte proliferatie
heeft (immuno)histologisch geen significant effect op
chondrogenese in dit kweekmodel. Dit kweekmodel sti-
muleert re-differentiatie van geëxpandeerde chondrocy-
ten. Toekomstige experimenten zullen zich toespitsen
op optimalisatie van chondrogenese in vitro.

K.G. Auw Yang, D.B.F. Saris, L.B. Creemers, W.J.A. Dhert,
A.J. Verbout Universitair Medisch Centrum, Utrecht,
Nederland
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Selectie van verslagen uit de Jaarvergadering van de
NOV op 9 en 10 januari 2004 te Amersfoort

(onder de verantwoordelijkheid van de wetenschappelijk secretaris van de NOV)

Het effect van proliferatie en foetaal kalf serum (FCS) op redifferentiatie van
osteoartritische (OA) chondrocyten

Inleiding en vraagstelling:
Rupturen van de voorste kruisband (VKB) hebben
wereldwijd een hoge incidentie. ‘Tissue engineering’
van de VKB, waarbij lichaamseigen cellen worden
gekweekt op een resorbeerbaar dragermateriaal, biedt
een mogelijk alternatief voor de huidige nadelen van
reconstructieve chirurgie. In deze studie hebben we een
afbreekbare, driedimensionale drager met humane

beenmergstamcellen (BMSC's) gezaaid als model
gebruikt om het effect van TGF 1 en GDF 5, groeifac-
toren die bekend staan om hun rol in ligamentgenezing,
op ligamentweefselvorming te onderzoeken 

Methodes:
Humane BMSC's werden op een geweven 3-dimensi-
nele drager van PLGA (Panacryl‚) gezaaid en 12 dagen

Verbetering van ligament tissue engineering door biochemische stimulatie van
humane beenmergstamcellen
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in de aanwezigheid of afwezigheid van verschillende
concentraties TGF 1 en GDF5 in vitro gekweekt. De
hybride constructies werden na 1, 3, 6 en 12 dagen
geoogst voor beeldanalyse, kwantificering van celaantal,
eiwitanalyse en ‘real time’ RT-PCR van diverse bin-
dweefseleiwitten. Statistische evaluatie werd met ANO-
VA en Dunnet’s posthoc-test uitgevoerd.

Resultaten en conclusie:
Na 12 dagen oriënteerden de BMSC's zich langs de
longitudinale as van de drager. Het celaantal liet een sta-
tistisch significante (P<0.05) daling zien tussen dag 3 en
dag 6 bij lage concentraties TGF- 1 en een sterke toe-
name tussen dag 6 en dag 12. De expressie van colla-
geen en tenascine-C toonde een duidelijke toename
(P<0.05) tijdens kweek. Collageen werd in de aanwe-

zigheid van beide groeifactoren (maar nauwelijks in de
controlegroep) geproduceerd vanaf dag 6. De lage con-
centraties TGF- 1 resulteerden in de grootste hoeveel-
heid collageen per cel (P<0.05), een afgeleide voor
differentiatie.
Gebruik makend van dit 3-dimensionele model was er
een duidelijk effect te zien van de onderzochte groei-
factoren op de differentiatie van humane BMSC's en
hebben we meer inzicht gekregen in het complexe
mechanisme van ligamentweefselvorming.

Saris, DBF;Creemers, LB;van Eijk, F; Dhert, WJA, Afdeling
Orthopedie, Universitair Medisch Centrum, Utrecht.
Jenner, JMGTH, Willems, WJ, Afdeling Orthopedie, OLVG,
Amsterdam.

Klinische achtergrond:
Recente histologische studies naar de micromorfologie
van konijnenkraakbeen en muizenligamenten hebben
tubulaire weefselstructuren aan het licht gebracht, die
afwijken van de huidige theorie over de ligamentstruc-
tuur. Dit werd toegeschreven aan de toepassing van
vriessubstitutie, een fixatietechniek die zorgt voor een
beter behoud van het weefsel dan de gebruikelijke che-
mische fixatietechnieken.

Vraagstelling:
Bevatten humane kniebanden, gefixeerd door vriessub-
stitutie, tubulaire structuren zoals die gevonden werden
in bovengenoemde studies.

Materialen en methoden:
Voorste en achterste kruisbanden werden vergaard tij-
dens totale knieartroplastieken bij zes patiënten in de
leeftijd van 54 tot 86 jaar, die leden aan gonartrose. Van
de ligamenten werden scanning elektronen microscopi-
sche (SEM) beelden gemaakt na vriesbreken en vries-
substitutie van het weefsel.

Resultaten:
Op de SEM-beelden van de breukvlakken werden drie
hoofdtypen van weefselstructuren door elkaar gevon-
den: een sponzige tot tubulaire structuur, netwerken

van collageenvezels en dicht opeengepakte collageenve-
zels, die het voor ligamenten karakteristieke golfpatroon
vertoonden. Bij de gebruikte vergrotingen werden geen
artefacten, zoals schade door ijskristalvorming waarge-
nomen.

Discussie:
Naast de dicht opeengepakte collageenvezels, waarvan
bekend is dat ze in humaan ligamentweefsel voorko-
men, werden in deze studie ook sponzige/tubulaire
structuren en netwerken van collageenvezels gevonden.
Dit sluit aan bij de bevindingen in konijnenkraakbeen
en muizenligamenten. Desondanks moet het voorko-
men van deze structuren in gezonde mensen nog wor-
den aangetoond.

Conclusie:
Deze resultaten werpen een nieuw licht op het bestaan-
de model over ligamentstructuur, wat bij zou kunnen
dragen aan een beter begrip van de eigenschappen van
ligamenten.

Y. Gijssen, L. Mijzen, J. Van Marle, C.J.F. van Noorden, C.N.
van Dijk, L. Blankevoort
Orthotrauma Research Center Amsterdam, Academisch
Medisch Centrum, Amsterdam.

Microstructuur van menselijke kniebanden, gefixeerd door vriessubstitutie

Introductie/Vraagstelling: 
Het patellofemorale gewricht is één van de belangrijkste
veroorzakers van klachten na TKA. De oorzaken van
deze klachten zijn veelal moeilijk te achterhalen en te

behandelen. Een mogelijk oorzaak is niet-fysiologische
patella tracking na TKA. Ons doel was om te bepalen
hoe exact TKA de pre-operatieve patella tracking kan
reproduceren. 

Pre-operatieve patella tracking wordt niet hersteld bij TKA
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Inleiding en vraagstelling:
Als aanvulling op vragenlijsten en scorelijsten zijn al veel
pogingen ondernomen om te komen tot een objectief
meetsysteem voor de functionele evaluatie van de TKA
patiënt. De vraag is of het meten van verschil in kracht
tussen het niet-aangedane en aangedane been (asym-
metrie), tijdens het opstaan uit een stoel een geschikt
meetsysteem is.

Methode:
TKA-patiënten (N=10) werden pre-operatief, 3, 6 en 12
maanden postoperatief gemeten. De meting bestond uit
10 keer opstaan vanuit een lage stoel (90 graden knie-
hoek) en 10 keer vanuit een hoge stoel (75 graden). De
patiënt had zijn voeten op twee krachtenplatforms, waar-
mee de verticale krachten in beide benen werden geme-
ten. Het verschil in piekkracht tussen het niet-aangedane
en aangedane been is een maat voor de asymmeterie.
Een groep gezonde mensen diende als controle groep.

Resultaten:
Na 3 maanden post-operatief was er een significante

asymmetrie bij beide stoelhoogtes ten opzichte van con-
trole groep, p=0.002 (90 graden) en p=0.036 (75 gra-
den). Na 6 maanden was dit verschil verdwenen.
Opstaan vanuit lage stoel gaft asymmetrie van
14.85,16.61,8.75 en -0.269 (N/kg*100%),en opstaan
uit hoge stoel 15.0,13.44, 5.5 en -2.46 voor respectie-
velijk pre- en 3,6,en 12 maanden post-operatief. Bij
controle groep was de asymmetrie 6.43 (90 graden)
gradenen 6.89 (75 graden).

Conclusie:
Patiënten vertoonden een jaar na de operatie een nega-
tieve asymmetrie, wat inhoudt dat het aangedane been
volledig werd belast. 
Het gebruik van krachtenplatforms kan meer inzicht
geven in het herstelproces van de TKA patiënt.

Boonstra MC, Hanselman JS, De Waal Malefijt MC,
Verdonschot N, Orthopaedic Research Laboratory,
Universitair Medisch Centrum Nijmegen, Nijmegen.

Methoden: 
Twee verschillende studies zijn uitgevoerd. In de eerste
studie is de patella tracking van 5 verse cadaver knieën
zowel pre-operatief, als na implantatie van een TKP met
een symmetrisch- en van een TKP met een asymme-
trisch (laterale) georiënteerde patella groeve, gemeten.
In de tweede studie is, van 100 cadaver femora, de
oriëntatie van de trochlea gemeten. De oriëntatie van de
patella groeve van een geïmplanteerde TKP is bepaald
voor beide, eerder genoemde, typen.

Resultaten/Conclusies: 
TKA resulteert in een 3 mm mediale verplaatsing van de
patella bij 90 graden knieflexie. De oriëntatie van de
patella groeve na TKA is tegengesteld aan de oriëntatie

van de natuurlijke trochlea. Deze natuurlijke trochlea is
niet recht, maar bestaat uit 2, met elkaar verbonden,
vrijwel rechte delen. De TKP-groeve is langer dan de
natuurlijke trochlea. 
Als het doel van TKA niet alleen het vervangen van de
gewrichtsoppervlakken is, maar ook het herstellen van
de pre-operatieve patella tracking, dan is een aanpassing
van het huidige ontwerp van de patellagroeve bij TKP’s
nodig. De mediale condyle van de femorale (en tibiale)
component zou moeten worden verbreed, zodat een te
sterk mediale plaatsing wordt voorkomen.

M. Barink, N. Verdonschot , M. de Waal Malefijt , afdeling
orthopedie, UMC St. Radboud, Nijmegen.

Functioneel herstel van TKA patiënten gemeten met krachtenplatform

Waarom kan het effect van porositeitreductie bij gecementeerde heupprothesen
alleen aangetoond worden in vitro tests?

Inleiding:
Het effect van porositeitreductie op het falen van gece-
menteerde heupreconstructies staat ter discussie. In kli-
nische studies is er geen duidelijk verband aan te wijzen
tussen porositeitreductie en de toename van de levens-
duur van een reconstructie, terwijl vermoeiingsexperi-
menten met botcement laten zien dat porositeitreductie
de levensduur verlengt. Er is dus een discrepantie tussen

klinische en experimentele bevindingen. Mogelijk is
deze discrepantie te verklaren door verschillen tussen de
spanningsverdelingen in het cement.

Methode:
We hebben met behulp van de eindige elementenme-
thode vermoeiingsproeven gesimuleerd met een model
van een trekstaafje en een model van een dwarsdoor-
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snede van een heupreconstructie. Voor beide modellen
hebben we naar drie verschillende porositeitniveaus ge-
keken. Voor het trekstaafje is het aantal cycli tot falen als
waarde voor de levensduur genomen; voor het model
van de reconstructie de lengte van de scheur die ont-
stond in de cementmantel.

Resultaten en conclusie:
De levensduur van het trekstaafje kon vier keer verlengd
worden door het reduceren van porositeit. In het model
van een dwarsdoorsnede van een heupreconstructie had
porositeitreductie echter nauwelijks invloed op de
levensduur van de cementmantel. Voor alle porositeitni-
veaus werd dezelfde scheurlengte gevonden. Het ver-

schil tussen de resultaten is te verklaren door verschillen
in de spanningsverdeling in het cement. De spannings-
verdeling in trekstaafjes is homogeen, terwijl in de
cementmantel van een heupreconstructie rondom hoe-
ken van de prothese hoge spanningconcentraties voor-
komen. In deze gebieden wordt het faalgedrag
nauwelijks beïnvloed worden door porositeit.
Porositeitreductie is relevant voor het verlengen van de
levensduur van trekstaafjes maar niet voor het verlengen
van de levensduur van totale heupreconstructies.

Janssen, D W; Stolk, J; Verdonschot, N
Orthopaedic Research Laboratory, Universitair Medisch
Centrum Nijmegen, Nijmegen.

Inleiding en vraagstelling:
Verschillende reconstructie technieken zijn beschikbaar
om segmentale defecten van het femur te herstellen. In
deze studie wordt getest of er verschil bestaat tussen
segmentaal defect reconstructie met een metalen ‘mesh’
of een corticale ‘strut’ in combinatie met ‘bone impac-
tion grafting’ en een gecementeerde prothese.

Methoden:
Er werd geitenfemurmodel gecreëerd met een kritisch
mediaal, corticaal defect. Dit defect werd gereconstru-
eerd met een metalen mesh of een corticale strut.
Intramedullair werden geïmpacteerde botchips inge-
bracht in combinatie met een gecementeerde prothese.
De reconstructies werden in vitro dynamisch belast om
de initiële stabiliteit van de prothese te bepalen. Migra-
tie van de prothese werd berekend met RSA. In vivo in
de geit werd dezelfde reconstructie verricht om de
revascularisatie van de botchips te bepalen. 

Resultaten en conclusie:
Er was geen significant verschil in de initiële stabiliteit

na reconstructie van een mediaal, segmentaal defect
met een mesh of een strut. De stabiliteit na reconstruc-
tie met een strut was minder voorspelbaar in vergelij-
king met de metalen mesh. De verkregen stabiliteit was
lager in vergelijking met bone impaction grafting in een
intact femur, ongeacht de gebruikte techniek voor het
reconstrueren van het segmentale defect. Na 6 weken
follow-up was de revascularisatie van de botchips min-
der na segmentaal defect reconstructie met een strut in
vergelijking met de open mesh. Het reconstrueren van
een segmentaal defect in het femur is noodzakelijk en
moet worden verricht met een metalen mesh om een
optimale revascularisatie van de onderliggende bot-
chips te waarborgen.

Drs. S.B.T Bolder, Dr. B.W. Schreurs, Dr. P. Buma, Dr. Ir. N.
Verdonschot, Prof. Dr. R.P.H. Veth.
Afdeling Orthopedie, Universitair Medisch Centrum 
St. Radboud, Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen.

Doel en Inleiding:
Een benig defect van het glenoid kan een belangijke rol
spelen bij de resultaten van de behandeling van anteri-
eure glenohumerale instabiliteit.
Het doel van deze studie was om een gevalideerde en
reproduceerbare methode te ontwikkelen om een gle-
noiddefect pre-operatief te kunnen meten.
Daarbij hadden wij twee hypothesen: (1) Het inferieure
deel van het glenoid heeft de vorm van een cirkel en (2)

het is mogelijk om een glenoiddefect te meten met
zowel CT- als MRI- scans.

Methode:
40 kadaver schouderbladen werden gebruikt in deze
studie. Een digitale foto werd gemaakt van het laterale
aangezicht van het glenoid. Met behulp van OSIRIS
computer software werd een cirkel geplaatst over het
onderste deel van het glenoid. De oppervlakte van de

Betere revascularisatie van geïmpacteerde botchips in het femur na segmentaal
defect reconstructie met een ‘mesh’ versus ‘strut’

Kwantificering van een glenoiddefect met 3D-CT en 3D-MRI: een kadaver studie
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cirkel, en van het gedeelte van het onderste deel van het
glenoid die niet bedekt werd door de cirkel, werd geme-
ten. Van 14 schouderbladen werden een 3D-CT en 3D-
MRI scan gemaakt. Vervolgens werden at random
antero-inferieure glenoid defecten gemaakt , waarna
opnieuw een digitale foto, een 3D-CT en 3D-MRI wer-
den gemaakt.
Met behulp van de computersoftware werd het gle-
noiddefect berekend als het ontbrekende deel van de
cirkel als percentage van de gehele cirkeloppervlakte.
Alle metingen werden door twee onafhankelijke onder-
zoekers verricht.

Resultaten:
Onze hypothese dat het inferieure deel van het glenoid
exact cirkelvormig is werd bevestigd.
Het gemiddelde verschil in oppervlakte van het geme-
ten defect was minder dan 2% tussen metingen met de

digitale foto, CT-scan of MRI-scan.
Er was geen significant verschil tussen de metingen van
beide onderzoekers of tussen metingen verricht met de
digitale foto, CT of MRI.

Conclusie:
In deze studie laten wij zien dat het inferieure deel van
het glenoid de vorm heeft van een cirkel en dat een gle-
noiddefect de oppervlakte heeft van het ontbrekende
deel van deze cirkel.
Met deze methode is het mogelijk pre-operatief de
grootte van een glenoiddefect vast te stellen met zowel
CT als wel met MRI.

Huysmans PE, PSWA Haen, van der Hulst V, Dhert WJA,
Willems WJ. Afdelingen orthopedie van het OLVG,
Amsterdam en UMCU, Utrecht.

Inleiding: 
Computer gestuurde chirurgie (Computer Assisted
Surgery; CAS) maakt het mogelijk de lengte- en rotatie
van het femur te bepalen tijdens het inbrengen van een
intramedullaire pen. Het doel van deze studie was het
evalueren van rotatie- en lengtemetingen, berekend
door het CAS-systeem, tijdens het inbrengen van een
intramedullaire pen voor een femurschachtfractuur.

Methode:
Het betrof een studie in 10 verse kadavers. Om de leng-
te en rotatie van het femur te bepalen moesten eerst een
aantal ‘landmarks’ op doorlichtingplaatjes van het
proximale en distale fragment worden aangegeven. Om
de waarden van het CAS systeem te evalueren werd
gebruik gemaakt van een gouden standaard gebaseerd
op een CT scan. De CAS rotatie en lengte werd verge-
leken met de gouden standaard. De inter-observer
variabiliteit werd bepaald voor beide methoden.

Resultaten:
Het verschil in lengtemeting tussen de CAS-methode
en de gouden standaard was < 1 cm. Het gemiddeld
verschil in rotatie was 13 graden (max. 26 graden). De
CAS inter-observer variabiliteit bleek 5.5 graden voor
de rotatie en 5.2 mm voor lengtemeting. Voor de gou-
den standaard was dit 3.1 graden voor rotatie en 2.5
mm voor lengtemeting.

Conclusie:
Lengtemeting door het CAS-systeem bleek accuraat en
reproduceerbaar genoeg voor klinische toepassing. De
CAS-rotatie metingen waren reproduceerbaar met een
gemiddeld verschil van 5.5 graden maar niet accuraat
genoeg om malrotatie te voorkomen.

N.W.L. Schep, Afdeling chirurgie Reinier de Graaf Ziekenhuis,
Delft.
Th. Van Walsum, Image Sciences Institute UMC, Utrecht
M.H.J. Verhofstad en E.J.M.Verleisdonk, Afdeling chirurgie
UMC, Utrecht.

Validatie van computergestuurde rotatie- en lengtecontrole bij de behandeling
van femurschachtfracturen

Computergestuurde triple bekkenosteotomie: geen intra- en direct post-
operatieve voordelen

Inleiding: 
Computergestuurde chirurgie werd ontwikkeld vanwe-
ge de mogelijke toename in precisie en accuratesse bij
ingewikkelde operaties. Onze doelstelling voor dit
onderzoek was het vergelijken van de intra en direct post
operatieve resultaten van triple bekken osteotomieën
(TBO) uitgevoerd met behulp van het computersysteem

met die uitgevoerd zonder het computersysteem.

Patiënt en methoden: 
Retrospectief vergeleken we 21 met behulp van het
CAS systeem uitgevoerde TBO bij 20 patiënten met 40
TBO uitgevoerd zonder het computersysteem bij 32
patiënten. De gemiddelde follow-up is 30 maanden
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(12-69). Gegevens met betrekking tot de operatie tijd,
peroperatieve bloedverlies, ‘body mass index’, Wiberg
hoek, Harris hip score en per en post operatieve com-
plicaties werden vergaard.

Resultaten: 
Het gebruik van het CAS-systeem werd gestaakt bij 9
van de 21 operaties vanwege technische problemen
(kabel disfunctie n=1, software falen n=3 en LED falen
n=1) en CT-‘data errors’. Er bestond geen significant
verschil tussen de studie groepen met betrekking tot de
pre- en postoperatieve Wiberg (CE) hoek, HHS, BMI
waarden en de leeftijd van de patiënten (p>0.05). Er
bleek een statistisch significant verschil te bestaan met
betrekking tot het bloedverlies en de operatieduur
(p=0.001, p=0.019).

Conclusie: 
Dit onderzoek laat zien dat ongeveer de helft van de
procedures, waarbij het computersysteem werd
gebruikt, gestaakt diende te worden vanwege techni-
sche falen en CT-‘data error’. Er zijn geen intra- of
direct postoperatieve bewijzen voor superioriteit van het
computer systeem ten opzichte van resultaten van con-
ventionele methodes bij een TBO.

D.F.M. Pakvis, afdeling Orthopedie UMC Radboud
Nijmegen, 
G. Van Hellemondt, M. De Kleuver, afdeling orthopedie St.
Maartenskliniek, Nijmegen.

Inleiding: 
Het doel van deze studie was computergestuurde chi-
rurgie (CAS) te vergelijken met conventionele chirurgie
voor het positioneren van sacro-iliacale (SI) schroeven.
De resultaten van de CAS groep werden vergeleken met
die van een conventioneel geopereerde controle groep.
Eindpunten waren doorlichtingstijd, gemiddelde inser-
tietijd voor de K-draden, operatietijd en het aantal com-
plicaties.

Methode: 
De studie groep bestond uit 24 patiënten met post par-
tum bekkeninstabiliteit. Alle patiënten werden gestabili-
seerd door een anterieure plaatfixatie en een viertal SI
schroeven. Uiteindelijk konden de resultaten van 48
conventioneel geplaatste versus 48 SI-schroeffixaties met
elkaar vergeleken worden. De conventioneel geopereer-
de patiënten werden peroperatief van rug naar buiklig-
ging gedraaid. Alle CAS-patiënten werden in rugligging
geopereerd. Eén chirurg verrichtte alle operaties.

Resultaten: 
De doorlichtingstijd in de CAS groep was 0.7 min.
Versus 1.8 min. In de conventioneel geopereerde groep.

De gemiddelde insertie tijd voor 4 K-draden was 20.2
min in the CAS versus 19.4 min in the conventioneel
geopereerde groep (P=0.6). De gemiddelde operatie-
tijd in de CAS groep was 97 min. En 116 min. In de
conventioneel geopereerde groep (P=0.03). In de CAS-
groep had 1 patiënt pijn in het innervatie gebied van S2.
Een Fisher's exact test liet geen significant verschil in
complicaties zien (P=0.26).

Conclusie: 
Deze studie laat zien dat CAS een veilige techniek is
voor de insertie van SI- schroeven. De doorlichtingstijd
werd verminderd met een factor 2.5. De langere opera-
tietijd in de conventionele groep was te wijten aan het
peroperatief draaien van de patiënt. De insertietijd van
de K-draden was gelijk in beide groepen maar het is
redelijk te verwachten dat CAS in de toekomst de pro-
cedure zal versnellen.

N.W.L.Schep. Afdeling chirurgie Reinier de Graaf Ziekenhuis,
Delft
R. Haverlag, A.B. van Vugt. Afdeling chirurgie, Erasmus
Medical Center Rotterdam.

Inleiding en vraagstelling:
Computernavigatie verkleint de variatie van de sagittale
(posterieure kanteling), coronale (varus/valgus) en trans-

versale hoek (rotaties) bij knieprothesen, maar vermeer-
derd de operatietijd. Voor het standaard gebruik van
computer assisted orthopaedic surgery (CAOS), moet

Computergestuurde versus conventionele chirurgie in een groep van 96 
sacro-iliacale schroeven

Evaluatie van het effect van computernavigatie op het operatieproces tijdens het
plaatsen van knieprothesen
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deze extra tijd terug gebracht worden, o.a. Om compli-
catierisico's te reduceren. Het doel van deze studie is om
te kijken waar de extra operatietijd in gaat zitten.

Methode:
De eerste 6 genavigeerde knieprothesen geplaatst met
een CAOS systeem (Brainlab, Munchen, Europe), wer-
den vergeleken met 5 conventioneel geplaatste kniepro-
thesen. Alle procedures zijn uitgevoerd door een
ervaren kniechirurg en met de nexgen knieprothese
(Zimmer, Warsaw USA). De operaties zijn opgenomen
op video en na afloop geanalyseerd met behulp van een
taak-analyse methoden. Daarvoor zijn de duur van de
verschillende fasen van de operatie en de handelingen
van de arts gemeten.

Resultaten en conclusie:
De computernavigatie verlengde de tijd nodig voor het
uitrichten en prepareren van de femur en tibia compo-
nenten van gemiddeld 41"7 naar 107"21 minuten. Dit
kwam door extra acties vanwege de computernavigatie
en het verlengen van de tijd nodig voor het plaatsen van
de zaagblokken. De extra benodigde tijd daalde naar
mate de arts meer ervaren werd met de computernavi-
gatie van 99 naar 45 minuten en zal waarschijnlijk nog
verder dalen. De tijdswinst werd met name geboekt uit
snellere registratie als het sneller plaatsen van de zaag-
blokken. Er waren geen postoperatieve complicaties.

Joanne PJ Minekus. Mens Machine Systemen; Faculteit OCP;
Technische Universiteit Delft.
Rob GHH Nelissen. Afdeling orthopedie, LUMC, Leiden.

Introductie:
Computergestuurde Totale Knie Artroplastiek vereist
een driedimensionaal kniemodel van de patiënt, tot op
heden vaak verkregen dmv CT-scans. De huidige navi-
gatiesystemen werken echter CT-vrij, hetgeen patiënt
vriendelijker en goedkoper is. 
Dit onderzoek werd uitgevoerd om de betrouwbaar-
heid van een CT-vrij kniemodel te bestuderen.

Materiaal en methode:
4 halve kadavers werden gebruikt in het AAOS onder-
zoekscentrum te Chicago. De 8 extremiteiten werden
na het bevestigen van 4 stevig verankerde en zichtbare
markers volledig gescand door Computer Tomografie. 
8 orthopeden gebruikten de beschikbare 8 CT-scans 2x
voor het bepalen van anatomische en mechanische
coördinaten. Dezelfde 8 orthopeden creëerde bij
dezelfde kadaver knieën ook 2x een CT-vrij driedimen-
sionaal kniemodel. Vervolgens werden de berekende
mechanische assen en reproduceerbaarheid van beide
methodieken met elkaar vergeleken.

Introductie:
Voor een optimale positionering van een unicomparti-
mentele-knieprothese (UKP) zijn exacte bepaling van
de beenassen en goed inzicht in zijdelingse of sagittale
kanteling en rotatiestand van de prothese, gerelateerd
aan de ligamentaire balans, noodzakelijk. In een pilot-
study werd onderzocht of deze doelen bereikt kunnen
worden met computernavigatie.

Patiënten en methode:
Het bestaande Fluoronav-computerprogramma (Stealth
Station, Medtronics) werd aangepast voor de Genesis
UKP (Smith&Nephew). In een prospectieve pilotstudy
werden 6 patiënten met een mediale artrose van de knie
geïncludeerd. Na bepaling van de beenassen werden pre-
operatieve flexie- en extensiewaarden, hellingshoek als-
mede rotatie digitaal vastgelegd. Voorts werden varus-

Resultaten: 
Het verschil tav varus/valgus berekeningen tussen de
twee methoden bleek minimaal, met een gemiddelde
van 0.04 (-0.20,0.28) graden voor het femur en 0.19 
(-0.009,0.39) graden voor de tibia (cov 23.95 resp. 4.10).
De gemiddeld gemeten hoek flexie/extensie verschilde
gemiddeld 0.27 (-0.59,-0.008) graden voor het femur
en -0.08 (-0.40,024) graden voor de tibia (cov 4.75
resp. 15.94).
De verzamelde gegevens vertonen verder een hoge
graad van reproduceerbaarheid van het CT-vrij systeem
vergeleken met het CT-based systeem. 

Conclusie:
De resultaten voor varus/valgus en flexie/extensie,
gemeten d.m.v. CT-based en CT-vrij vertonen een hoge
graad van overeenstemming. Het CT-vrij gecreëerde
driedimensionaal kniemodel voldoet aan dezelfde eisen
voor navigatiechirurgie als CT-based.

M.J.M. Driessen, afdeling orthopedie, Rode Kruis Ziekenhuis,
Den Haag.

Een kadaver studie ter beoordeling van de betrouwbaarheid van CT-vrij ten
opzichte van CT-based computergestuurde Totale Knie Artroplastiek

Computergenavigeerde unicompartimentele-knieartroplastiek - een pilotstudy
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en valgusuitslagen bepaald onder stress met een druk
van 200N, ingesteld met een druktransducer. Het gena-
vigeerde tibiale zaagblok werd zodanig aangebracht dat
de mate van botresectie, varus/valgus, rotatie en hel-
lingshoek nauwkeurig konden worden afgelezen op het
computerscherm. De femorale zaagvlakken werden
daaraan gerelateerd. Met de proefprothese in situ wer-
den de kinematische tests opnieuw uitgevoerd en ten-
slotte herhaald met de definitieve prothese. Postoperatief
werden gestandaardiseerde belaste röntgenopnamen
gemaakt, de gemeten beenassen en posities van de pro-
thesen werden vergeleken met de in de computer opge-
slagen gegevens.

Resultaten:
Het klinisch resultaat na 3 maanden was bij alle patiën-
ten goed. De huidwondjes voor de op femur en tibia
geplaatste navigatie-instrumenten gaven geen klachten.
In de groep werd preoperatief een gemiddelde varus-
stand gemeten van 4 graden, in neutrale positie bij
gestrekte knie, terwijl de gemiddelde varus-valgus laxi-
teit varieerde van 10 graden varus tot 2 graden valgus.
De gemiddelde preoperatieve flexie bedroeg 132 gra-

den. Postoperatief bedroeg de gemiddelde valgusstand
2 graden, waarbij de gemiddelde varus-valgus laxiteit
varieerde van 0 tot 8 graden valgus. De gemiddelde
flexie was verbeterd naar 138 graden. 

Conclusie:
Met computernavigatie kunnen de beenassen optimaal
worden bepaald. Daarnaast kunnen de ligamenten
dynamisch nauwkeurig worden getest, evenals de opti-
male dikte van de polyethyleen-insert en de juiste hoog-
te van de gewrichtsspleet. Het herstel van kinematica en
ligamentaire balans na implantatie van de UKP kan
nauwkeurig digitaal worden afgelezen. Nadelen van
deze techniek zijn de toename van operatietijd, hoge
kosten van apparatuur en de noodzaak om extra wond-
jes te maken op boven- en onderbeen. 
Met name in geval van extra-articulaire deformiteiten,
eerdere kniechirurgie, revisies en in het bijzonder bij
mini-invasieve operatietechnieken, kan computernavi-
gatie een belangrijk hulpmiddel zijn.

A.J. van Koeveringe, J. de Waal Malefijt, afdeling orthopedie,
St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg.

Inleiding:
Het boren van de tibiale tunnel is een cruciaal onderdeel
van artroscopische AKB-reconstructies. Anterieure
positionering is ongewenst vanuit biomechanisch oog-
punt, perforatie van de achterste cortex leidt tot verlies
van fixatie van het transplantaat met slecht klinisch
resultaat. In een studie op kadaverknieën werd de waar-
de van computernavigatie bij AKB-reconstructies
onderzocht. 

Materiaal en methode:
Drie verschillende navigatietechnieken, toegepast op 9
kadaverknieën, werden met elkaar vergeleken. Bij het
eerste drietal werd fluoroscopische navigatie (Stealth
Station, Medtronics), met behulp van een C-boog, toe-
gepast bij de positionering van de tibiale tunnel. Voor de
volgende 3 knieën werd CT navigatie gebruikt, terwijl
in de derde groep knieën vóór het vervaardigen van de
CT scan 3 schroeven in de tibia werden aangebracht als
botmarkers.
Als aanvullend onderzoek werd in een kadaverknie á vue
een ideale tunnel geboord via een posterieure benade-
ring. Na fluoroscopisch onderzoek van de configuratie

van de tunnel in relatie tot de proximale tibia werd ver-
volgens bij een laatste drietal knieën onder röntgen-
doorlichting eenzelfde tunnel geboord uit de vrije hand.

Resultaten:
Het gebruik van fluoroscopische navigatie leidde tel-
kens tot ‘fausse’ routes. CT-navigatie bleek alleen suc-
cesvol indien de tibia was voorzien van botmarkers om
de CT-beelden in overeenstemming te brengen met de
knie tijdens de navigatieprocedure. 
De beste positionering van de tibiale tunnels werd be-
reikt door deze uit de vrije hand te boren.   

Conclusie:
Computernavigatie met het Stealth Station is niet bruik-
baar gebleken vanwege ‘mismatching’ en het praktische
bezwaar tegen het gebruik van botmarkers in de knie in
vivo. Uit de vrije hand boren onder röntgendoorlich-
ting lijkt een redelijk alternatief.  

C. Van Doorn, J. de Waal Malefijt, afdeling Orthopedie, St.
Elisabeth Ziekenhuis, postbus 90151, 5000 LC Tilburg.

Computernavigatie versus röntgendoorlichting bij het positioneren van de tibiale
tunnel tijdens artroscopische achterstekruisbandreconstructies
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Introductie:
Totale Heup Artroplastiek (THA) is de primaire behan-
delingskeuze bij artrose van het heupgewricht. Echter
in jonge, actieve patiënten is de levensverwachting van
de patiënt vele malen langer dan die van de prothese. In
deze patiënten is het erg belangrijk om met gewrichts-
sparende behandeling een eventuele THA zolang
mogelijk uit te stellen. In deze retrospectieve studie
bekeken we de lange termijn resultaten van intertro-
chantere osteotomieën (ITO) voor verschillende heu-
paandoeningen. 

Methoden:
Tussen 1974 en 1987 heeft de senior auteur (R.K.M)
276 osteotomieën verricht bij 216 patiënten. In 166
heupen was de diagnose artrose secundair aan dysplasie
(gemiddelde Sharp-hoek 42,9 graden en de gemiddelde
CE-hoek 20,6 graden), 48 heupen werden beschouwd
als idiopathische artrose, 23 als posttraumatisch, 14 als
artrose na epifysiolyse, 5 na morbus Perthes en 20 als
avasculaire kopnecrose. 

Resultaten:
Van de 276 heupen werden in totaal 139 (51%) omge-
zet naar een THA of artrodese na gemiddeld 9,4 jaar.
De 10-jaarsoverleving van de ingreep na posttraumati-
sche artrose was 91%. Patiënten jonger dan 45 jaar, met
een dysplasie en een graad 0 of I artrose haalden een 10-
jaarsoverleving van de ingreep van 100% en een 15-
jaarsoverleving van 97%.

Conclusie:
Een intertrochantere osteotomie kan een goed alterna-
tief zijn voor THA in jonge patiënten, zeker bij dyspla-
sie en posttraumatische artrose. Bij alle andere indicaties
is de uitkomst minder voorspelbaar. 

D. Haverkamp, T.W. Patt, H. Eijer, R.K. Marti, afdeling
orthopedie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Introductie:
De intertrochantere osteotomie (ITO) blijft een goede
chirurgische ingreep bij jonge patiënten met artrose van
de heup. Bij falen van de osteotomie of progressie van
de artrose kan een Totale Heup Arthroplastiek (THA)
nodig zijn. Wij presenteren de lange-termijnresultaten
van 121 THA na een eerdere osteotomie en de resulta-
ten van een controle groep van 290 THA waarbij geen
eerdere operatie heeft plaatsgevonden.

Methoden:
Tussen 1974 en 1993 werden 121 THA gedaan na een
eerdere osteotomie in 108 patiënten, op een gemiddel-
de leeftijd van 62.7 jaar. De gemiddelde tijd tussen ITO
en THA was 9,5 jaar. De indicatie voor de ITO was
artrose na dysplasie in 77 (64%) patiënten. Gedurende
dezelfde periode werden 290 THA zonder voorafgaan-
de heupoperatie verricht. Behoudens de indicatie zijn
de groepen niet significant verschillend. 

Resultaten:
THA na ITO had een 10-jaarsurvival van 93% en een 15
jaar survival van 86%. In de controle groep een 10 jaar
survival van 92% en een 15-jaarsurvival van 83% werd
gehaald. In THA na een eerdere osteotomie waren sig-
nificant meer osteomieën van het trochanter major
nodig, en ontstonden peroperatief meer fissuren in het
femur en in het trochanter major, welke alle volledig
genazen. Het aantal complicaties was niet verschillend
tussen beide groepen. 

Conclusie:
Alhoewel een THA na een eerdere osteotomie moeilij-
ker kan zijn, zijn de lange termijnresultaten identiek aan
THA zonder voorafgaande operaties.

D. Haverkamp, P. T. De Jong, R.K. Marti, afdeling orthope-
die, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam.

Multidirectionele intertrochantere correctie-osteotomie voor primaire en 
secundaire coxartrose – resultaten na 15 tot 29 jaar

Totaleheupartroplastiek na een eerdere intertrochantere femurosteotomie, 
lange termijnresultaten
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Inleiding:
De WLR (whole leg radiograph) is de standaard techniek
voor het bepalen van alignement van het been. Hoewel
de WLR vaak in belaste positie wordt gemaakt, prefere-
ren sommigen in verband met de collaterale laxiteit een
liggende positie. Om het verschil tussen deze twee posi-
ties aan te tonen, werden van 20 patiënten zowel een
belaste als een liggende foto gemaakt. Tevens werd de
betrouwbaarheid van de meting van de WLR’s bepaald.

Methode:
20 patiënten met zowel klinisch als radiologisch een
genu varum arthroticum werden prospectief ingesloten.
De WLR werd eerst belast gemaakt. Met behulp van
laterale doorlichting werd er gestreefd om een ware-AP
foto te maken. De mate van rotatie van het been om een
ware-AP foto te maken, werd tijdens de opname
bepaald. Aansluitend werd de WLR in liggende positie
gemaakt waarbij het been in dezelfde positie werd gero-
teerd. Van beide foto’s werd de HKA (hip-knee-ankle)-
hoek twee keer bepaald door één onderzoeker
(intra-observer) en vervolgens werden deze foto’s door
twee andere onderzoekers (inter-observers) gemeten.

Resultaten en conclusies:
De HKA-hoek in staande positie was 187 (182-196) en
in liggende positie 185 (180-194) graden. (spreiding 
1-3; SD 0.45; Paired T-test; p<0.001)
De intra- en interobserver variabiliteit was laag. (ICC=
0.98; 95% CI= 0.94-0.99 and ICC= 0.97; 95% CI=
0.94-0.99) 
Concluderend kan men stellen dat de belaste WLR 
2 graden grotere afwijking van de HKA-hoek met zich
meebrengt dan de liggende WLR en dat zowel de belas-
te als de liggende WLR een betrouwbaar meetinstru-
ment is om de HKA-hoek te bepalen.

R.W. Brouwer, Afdeling orthopedie Erasmus MC, Rotterdam
en Martini ziekenhuis, Groningen.
T.S.C. Jakma, J.A.N. Verhaar, Afdeling orthopedie Erasmus
MC, Rotterdam.
S.M.A. Bierma-Zeinstra, Afdeling huisartsgeneeskunde
Erasmus MC, Rotterdam.
A.Z. Ginai, Afdeling radiologie, Erasmus MC, Rotterdam.

Inleiding:
De lange beenfoto (LBF) vormt de basis voor het bepa-
len van asafwijkingen van het been en is zeer belangrijk
voor het plannen van een valgiserende tibiakoposteoto-
mie (VTO). Om te bepalen hoe de flexiestand van de
knie en rotatiestand van het been de geprojecteerde
varus/valgus stand beïnvloeden, hebben we wiskundige
formules ontwikkeld. Deze formules zijn aan de realiteit
getoetst met een kadaver studie.

Methoden:
Ten eerste hebben we, door middel van goniometrie,
formules ontwikkeld die de veranderingen in geprojec-
teerde hoeken beschrijven tijdens flexie, rotatie en
gelijktijdige flexie en rotatie.
Ten tweede hebben we een kadaverbeen met een varus-
afwijking ter hoogte van de knie in verschillende flexie
en rotatiestanden gepositioneerd. Van elke stand werd
een LBF gemaakt en de varushoek gemeten. De meet-
uitkomsten werden daarna vergeleken met de varus-
hoek, zoals die door de formule werd berekend.

Resultaten:
De uitkomsten van de varushoeken die gemeten waren
op de LBF's van het kadaverbeen volgden de uitkom-
sten van de formules.
Flexie en rotatie alleen veroorzaken minimale verande-
ringen in geprojecteerde hoeken op een LBF.
Gelijktijdige flexie en rotatie veroorzaken echter grote
veranderingen in geprojecteerde varus/valgus stand.

Conclusies:
Bij het maken van een LBF zal de patiënt het been vol-
ledig moeten extenderen, zodat de rotatiepositie van
het been slechts kleine afwijkingen veroorzaakt.
Als een patiënt het been niet volledig kan strekken
(flexiecontractuur), adviseren wij een 100% AP LBF
gecontroleerd met laterale doorlichting.

T.S.C. Jakma, R.W. Brouwer, J.A.N. Verhaar, Afdeling ortho-
pedie, Erasmus MC Rotterdam.
K.H. Brouwer, Afdeling Toegepaste Natuurkunde, Universiteit
Groningen.

De lange beenfoto (WLR): Staand of liggend?

De invloed van flexie en rotatie op de lange beenfoto
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Inleiding:
Een totale knie prothese na een valgiserende tibiakop
osteotomie (VTO) is technisch lastiger en kent meer
complicaties vanwege de valgus as, patella baja en ver-
andering van de tibia slope’’.
Het doel van deze studie was om prospectief de patella-
hoogte en de verandering van tibia ‘slope’ van twee ver-
schillende VTO- technieken met elkaar te vergelijken.
Aanvullend werd de intra- en interobserver variabiliteit
bepaald van twee meetmethoden voor patellahoogte.

Methode:
Patiënten met genu varum arthroticum werden na
‘informed consent’ gerandomiseerd voor de openwig of
de geslotenwig VTO.
De openwig VTO was met behulp van het Puddu-sys-
teem (Arthrex/Somas). 
Bij de geslotenwig werd de richtapparatuur van Allopro
(Centerpulse) gebruikt; de osteotomie werd gefixeerd
met behulp van twee getrapte krammen en postopera-
tief een gipskoker gedurende 6 weken.
De patellahoogte en de tibia ‘slope’ werden pre- en 1
jaar postoperatief gemeten. Voor de bepaling van de
patellahoogte werd de Insall-Salvati en de Blackburne-
Peel ratios gebruikt. Met behulp van de Moore-Harvey

methode werd de tibia ‘slope’ bepaald. 
De metingen werden door twee onderzoekers (inter-
observer variabiliteit) bepaald waarvan één onderzoeker
de metingen een tweede keer uitvoerde (intra-observer
variabiliteit).

Resultaten en conclusies:
Gedurende een periode van 18 maanden werden totaal
44 patiënten ingesloten. 
De geslotenwigtechniek vertoonde minder patella baja
dan de open wig techniek. Bij de openwigosteotomie
was een toename van de tibia ‘slope’ en bij de gesloten
wig osteotomie een afname. De mate van patella baja is
afhankelijk van de meetmethode. De meting van de
patellahoogte volgens Blackburne-Peel ratio is een
insufficiënt meetinstrument na een VTO, omdat de
tibia ‘slope’ veranderd.

R.W. Brouwer, Afdeling orthopedie Erasmus MC, Rotterdam
en Martini ziekenhuis, Groningen.
A.J. van Koeveringe, J.A.N. Verhaar, Afdeling orthopedie
Erasmus MC, Rotterdam.
S.M.A. Bierma-Zeinstra, Afdeling huisartsgeneeskunde
Erasmus MC, Rotterdam.

Inleiding:
Laagstand van de patella na mediaal openwig tibiako-
posteotomie kan leiden tot patellofemorale klachten en
moeilijkheden bij een eventuele totale knie prothese
plaatsing in de toekomst. Ter voorkoming van distalisa-
tie van de patella, werd een nieuwe techniek ontwikkeld.
In plaats van een proximale tuberositas osteotomie
(PTO), is gebruik gemaakt van een distale tuberositas
osteotomie (DTO). Bij openen van de wig blijft de
tuberositas nu op zijn oorspronkelijke plaats, zodat
geen distalisatie van de patella optreedt. De tuberositas
wordt gefixeerd met een schroef. 

Methoden:
De eerste ervaringen met de DTO bij 17 patiënten zijn
geëvalueerd en vergeleken met een groep van 20 patiën-
ten waarbij een PTO werd verricht. 
Ter bepaling van de patellahoogte werd bij alle patiën-
ten de Caton-index (CI) gemeten op de pre- en zes
weken postoperatieve laterale knie röntgenfoto’s.
In beide groepen werden de pre- en postoperatieve CI
vergeleken met de gepaarde t-toets.

Resultaten:
In de PTO groep trad een significante vermindering op
van de patellahoogte met preoperatief een gemiddelde
CI van 0,86 (spreiding 0,48-1,14) en postoperatief van
0,73 (spreiding 0,24-1,06). In de DTO groep was er
geen essentiële verandering van de patella-hoogte met
een gemiddelde CI van 0,80 (spreiding 0,59-1,00) pre-
operatief en 0,78 (spreiding 0,56-0,97) postoperatief.
Er werd een relatie gevonden tussen de correctiehoek
en de mate van vermindering van de CI bij PTO.

Conclusie:
De DTO kan laagstand van de patella voorkomen en
wordt geadviseerd bij openwig valgiserende tibiakopos-
teotomie met een correctie van meer dan 10 graden, of
bij preëxistente patella infera. Bij de valgiserende medi-
aal openwig tibiakoposteotomie ter behandeling van
mediale compartiment gonartrose zal een distalisatie
optreden van de tuberositas tibiae.

R.D.A. Gaasbeek, H. Sonneveld, R.J. van Heerwaarden,
W.C.H. Jacobs, A.B. Wymenga, afdeling orthopedie, Sint
Maartenskliniek, Nijmegen.

Distale tuberositasosteotomie bij valgiserende openwig tibiakoposteotomie kan
patella infera voorkomen; een nieuwe techniek

Patella hoogte en tibia ‘slope’ na valgiserende tibiakoposteototomie (VTO) - de
open- versus de gesloten wig techniek
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Introductie/doelstelling:
Een valgiserende tibiakop osteotomie (TKO) uitgevoerd
met de klassieke laterale gesloten-wig methode heeft als
nadeel botverlies in de proximale tibia en de noodzaak
tot een fibulaosteotomie. Bij de mediale open-wig
methode treedt geen botverlies op en wordt een fibula-
osteotomie vermeden. Nadeel van de open-wig metho-
de is mogelijk de verlengde consolidatie hetgeen
instabiliteit en een pseudo-artrose tot gevolg kan heb-
ben. Wij bestudeerden de mate van consolidatie bij bei-
de methodes. Hypothese was dat open-wig TKO vaker
leidt tot een vertraagde consolidatie en pseudo-artrose.

Methode:
Röntgenfoto's van 25 patiënten na een open-wig TKO
en van 27 patiënten na een gesloten-wig TKO werden
bestudeerd. Standaard open- of gesloten-wig TKO
werd verricht met fixatie met hoekstabiele platen
(Tomofix©). Tricalcium-fosfaat (Chronos©, Mathys
Medical, Bettlach) werd gebruikt bij de open-wig oste-
otomie als vulmiddel. Röntgenopnamen werden direct
post-operatief gemaakt en na 6 weken, 3 maanden, 6

maanden en 1 jaar. Elk osteotomieoppervlak op de AP-
opname werd in 4 regio's ingedeeld. Punten voor con-
solidatie (1-4) werden gegeven per regio. Een maximale
score van 16 punten was haalbaar, wijzend op volledige
consolidatie.

Resultaten/conclusie:
Gedurende follow-up trad bij alle osteotomieën volledige
consolidatie op. In de gesloten-wig groep was bij 1 patiënt
sprake van neurapraxie van de n. peroneus. In de gesloten-
wig groep werd een snellere consolidatie gezien in verge-
lijking met de open-wig groep. Alhoewel volledige
consolidatie langzamer ging in de open-wig groep werden
geen gevallen pseudo-artrose gevonden. Conclusie: open-
wig TKO is een veilige operatiemethode die ondanks een
tragere consolidatie in vergelijking met de gesloten wig
TKO niet leidt tot meer complicaties.

J. Berger, R. Louwerse, P.G. Anderson, R.J. Van
Heerwaarden, A.B. Wymenga, afdeling orthopedie, Sint
Maartenskliniek, Nijmegen.

Inleiding:
De valgiserende tibiakop osteotomie bij varus gonarth-
rosis kan bestaan uit een lateraal gesloten wig osteotomie
(GWO) of een mediaal open wig osteotomie (OWO).
Wij hebben beide operatiemethoden vergeleken voor
wat betreft de nauwkeurigheid in correctiehoek en ini-
tiële postoperatieve stabiliteit.

Methoden:
Vijf paar vers bevroren humane kadaver knieën werden
gebruikt en 7-graden-correctieosteotomieën werden
verricht. Er werd gebruik gemaakt van de open (rechter
knieën) en van de gesloten techniek (linker knieën). De
osteotomieën werden gefixeerd met hoekstabiele inter-
ne fixatie. Vervolgens werden de knieën onderworpen
aan een toenemende dynamische belasting waarbij de
relatieve verplaatsing van de botstukken werd gemeten
met röntgenstereofotogrammetrische analyse (RSA). 

Resultaten:
De gemeten postoperatieve correctie hoeken bedroe-
gen 9,5 ± 2,8 graden bij GWO (overcorrectie van 2,5
graden) en 6,2 ± 2,0 graden bij OWO (ondercorrectie
van 0,8 graden) (p = 0,02). Bij GWO was er meer retro-

flectie van het tibiaplateau (1,83 graden) dan bij OWO
(0,18 graden) (p=0,04). Er werden geen verschillen
gevonden in andere vlakken van rotatie en translatie. De
RSA data betreffende de verplaatsing van de botstukken
onder invloed van de belasting lieten geen statistische
verschillen zien tussen GWO en OWO. Middels
DEXA-metingen werd de botdichtheid van alle prepa-
raten bepaald, maar er werd geen significante correlatie
gevonden tussen botdichtheid en verplaatsing van de
botstukken of het moment van falen (p=0,27). 

Conclusies:
Gebaseerd op de resultaten van deze studie concluderen
wij dat OWO nauwkeuriger is voor wat betreft de
bereikte postoperatieve correctiehoek en dat GWO leid-
de tot overcorrectie van de geplande wig hoek. Wij von-
den geen significant verschil in initiële stabiliteit bij
GWO en OWO.

R.D.A. Gaasbeek, W.J. Rijnberg, C. J. M. Van Loon, afdeling
orthopedie, Ziekenhuis Rijnstate Arnhem.
R. Welsing, N. Verdonschot, A. van Kampen, afdeling ortho-
pedie, UMC St. Radboud Nijmegen.

Consolidatie bij mediale open-wig versus laterale gesloten-wig valgiserende
tibiakop osteotomie: een radiologische studie

Nauwkeurigheid en initiële stabiliteit van valgiserende tibiakoposteotomie; 
Een kadaver RSA studie van open- versus. geslotenwig osteotomie
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Introductie/doelstelling:
In deze studie werd bij open wig tibiakoposteotomieën
van twee soorten tricalciumfosfaat (Chronos©, Mathys
Medical, Bettlach), een solide wig en granulaat, het ver-
mogen botgenezing te stimuleren bekeken. Het doel
van de studie was de snelheid van botgenezing te verge-
lijken op verschillende tijdstippen gedurende een jaar na
operatie. Hypothese was dat het granulaat door een gro-
tere porositeit en een groter bedekkingsoppervlak van de
osteotomieën snellere botingroei zou veroorzaken.

Methode:
Retrospectief werden 27 series van röntgenfoto's van
osteotomieën (11 wig, 16 granulaat) beoordeeld na 6
weken, 3 maanden, 6 maanden en een jaar. Radio-
logische consolidatie werd bepaald door middel van een

nieuw classificatie systeem dat ontwikkeld is voor de fol-
low-up van open wig tibiakoposteotomieën.

Resultaten/conclusie:
Alle osteotomieën genazen zonder complicaties en na
een jaar was in 85.2% (n=23) van de osteotomieën het
tricalciumfosfaat niet meer te herkennen. Er werd geen
verschil in consolidatiesnelheid gevonden tussen de wig
en het granulaat. Het gebruik van tricalciumfosfaat als
botvervangend middel bij openwig tibiakoposteoto-
mieën leidt onafhankelijk van de toegepaste vorm tot
ongecompliceerde botgenezing.

W.L.W. van Hemert, K. Willems, P.G. Anderson, R.J. Van
Heerwaarden, A.B. Wymenga, afdeling orthopedie, Sint
Maartenskliniek, Nijmegen.

Inleiding: 
Meerdere grote klinische studies tonen goede resultaten
van open wigosteotomieën (OWO) met gebruikma-
king van cristabot. Om morbiditeit van de donorplaats
te voorkomen wordt veelvuldig gezocht naar mogelijk-
heden om botvervangende middelen als tricalciumfos-
faat (TCF) te gebruiken. 

Patiënten en methode:
In een retrospectieve pilotstudy werden 10 OWO's, bij
9 patiënten, van de proximale tibia, het distale femur of
een combinatie van beide geïncludeerd. Stabilisatie
vond plaats met een Puddu-plaat (Naples, USA) en de
open wig werd opgevuld met TCF-korrels (Orthovita,
Malvern, USA). Postoperatief werd het geopereerde
been 6 weken partieel belast. Naast klinische en radio-
logische evaluatie werd bij 7 patiënten tevens histolo-
gisch onderzoek verricht.

Resultaten:
Radiologisch bleken slechts 3 osteotomieën geconsoli-
deerd. Tweemaal trad peroperatief een fractuur op van
de overliggende cortex. Bij 4 patiënten brak het osteo-
synthesemateriaal (schroeven) met als gevolgen pijn en

verlies van correctie, leidend tot reoperatie. Driemaal
ontstond een ‘delayed union’ met verlies van correctie
zonder falen van het osteosynthesemateriaal.
Acht patiënten werden opnieuw geopereerd. Bij histolo-
gisch onderzoek van biopten uit het osteotomievlak wer-
den onveranderde TCF-korrels, ontstekingsreactie en
fibreus weefsel gevonden. In de preparaten van osteoto-
mieën met follow-ups langer dan 5 maanden werd
slechts incidenteel beperkte vorming van osteoïd gezien.

Conclusie:
De tegenvallende resultaten van deze serie reflecteren
het ontbreken van intrinsieke stabiliteit van TCF-korrels
en een beperkt stabiliserend vermogen van het gebruik-
te osteosynthesemateriaal. Op grond van deze pilotstu-
dy wordt deze combinatie bij OWO's rond de knie
afgeraden.

M.A van Rhee, J.L. van Beekveld, J.J. Caron, J. de Waal
Malefijt, afdeling Orthopedie, St. Elisabeth Ziekenhuis,
Tilburg.
A.A.M. van der Wurff, afdeling Pathologische Anatomie, 
St. Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg.

Tricalciumfosfaat-granulaat of een wigje van tricalciumfosfaat als botvervanger bij
een open wig tibiakop osteotomie

Tegenvallende resultaten van open wigosteotomieën rond de knie met gebruik
van tricalciumfosfaat
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Inleiding:
Een verstoord sagittaal alignement van de wervelkolom
leidt vaak tot rugklachten en functiebeperking. Op indi-
catie kan een operatieve correctie worden overwogen.
In deze studie werd de toegevoegde waarde van een
extenderende wervelkolomosteotomie (=columnoto-
mie), als onderdeel van een corrigerende spondylodese,
onderzocht.

Methode:
Dertien patiënten werden gemiddeld 36 maanden (8-
105) na een extenderende columnotomie geëvalueerd.
Er was sprake van een versterkte thoracolumbale kyfose
op basis van M. Scheuermann (n=6), M. Bechterew
(n=3), congenitale aandoening (n=3) en trauma (n=1).
De behaalde röntgenologische correctie uit respectieve-
lijk het totale spondylodese traject en de osteotomie
werd afzonderlijk gemeten. Het klinisch resultaat, als-
mede de perioperatieve complicaties, werd gescoord.

Resultaten:
Er werd een lordoserende correctie van gemiddeld 38
graden (25-49 graden) over het totale spondylodese

traject behaald, waarvan 25 graden (12-48 graden) uit
de columnotomie. De gemiddelde pijnscore (0-10)
daalde van 7.5 preoperatief naar 3.7 postoperatief. Elf
van de 13 patiënten ondervonden beduidend minder
beperkingen in vergelijking met de preoperatieve situ-
atie. Alle patiënten waren (zeer) tevreden over het
behaalde resultaat en zouden opnieuw voor operatie
kiezen. Er traden geen ernstige neurologische compli-
caties op; 1 patiënt werd opnieuw geopereerd in ver-
band met een wondinfectie.

Conclusies:
Een extenderende osteotomie is een krachtige aanvul-
ling op een spondylodese ter correctie van een verstoord
sagittaal alignement. De columnotomie levert een aan-
zienlijke bijdrage aan de bereikte röntgenologische cor-
rectie. Het klinisch resultaat bij deze relatief kleine
groep patiënten was goed.

GMJ van Stralen, JLC van Susante, PJM van Loon, afdeling
orthopedie, Ziekenhuis Rijnstate, Arnhem.

Inleiding:
Bij een obstetrisch plexus brachialis letsel ontstaat vaak
een dysbalans in de innervatie van de musculatuur van
de bovenste extremiteit. Naast een endorotatiecontrac-
tuur van de schouder kan ook een supinatiecontractuur
van de onderarm ontstaan. Een gefixeerde supinatie-
stand is een nadelige positie voor de functionele inzet-
baarheid van de hand. 

Patiënten en Methode:
Bij 37 patiënten werden de resultaten van een prone-
rende osteomie van de radius bestudeerd wat betreft de
verbetering in functionaliteit. Daar de pre- en postope-
ratieve bewegingsuitslagen niet zonder meer correleren
met de verandering in functionele mogelijkheden en er
geen gevalideerde instrumenten zijn om deze verande-
ring te meten, werd het resultaat van de osteotomie bij
17 van de 37 patiënten vastgelegd middels pre- en post-
operatieve filmopnames. 

Resultaten:
Alle patiënten waren tevreden met de veranderde stand

van de hand en konden deze beter inschakelen in het
dagelijks leven. Deze toename in functionaliteit was
duidelijk verbeterd bij vergelijken van de pre- en post-
operatieve filmopnames.

Discussie en conclusie:
De verandering van de stand van de hand door het ver-
richten van een pronerende osteotomie van de radius bij
deze groep patiënten leidt tot een verbeterde functio-
nele inzetbaarheid van de hand in het dagelijks leven.
Met name bij het pakken van voorwerpen hoeft niet
meer middels een ‘scheppende’ beweging plaats te vin-
den. De ‘bedelende’ handpositie wordt hierdoor gecor-
rigeerd tot een meer functionele en cosmetisch fraaiere
positie. Omdat geen geschikte score / meetmethode
voor de toename in functionaliteit beschikbaar is en
bewegingsuitslagen alleen niet veel zeggen over func-
tionaliteit, is het gebruik van filmopnamen een mogelijk
goed alternatief.

T. Gosens, R.S. Muhlig, M.J.A. van der Linde, afdeling ortho-
pedie, Atrium Medisch Centrum Heerlen.

Goede resultaten van een extenderende osteotomie van de wervelkolom ter 
correctie van het sagittale alignement

Pronerende radiusosteotomie bij kinderen met een obstetrisch plexus brachialis
letsel: beelden spreken meer dan woorden
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Door gebrekkige gezondheidszorg en het vrijwel ont-
breken van kennis van de orthopedie worden in Afrika
veel afwijkingen gezien van het steun- en bewegingsap-
paraat. Het meest opvallend zijn de vaak zeer uitgespro-
ken misvormingen van de benen. In deze presentatie
wordt ingegaan op de verkrommingen, ontstaan door
(zeer waarschijnlijk) congenitale oorzaken. Scheefgroei
wordt niet gecorrigeerd tijdens de groei en kan zo
exceptionele vormen aannemen.
Varus- en valgusdeformiteiten tot 90 graden zijn geen
uitzondering en vereisen een specifieke orthopedisch
chirurgische aanpak. Een bijkomend probleem is, dat
alleen een minimale osteosynthese (staples) en gips in
aanmerking komen vanwege de grote kans op infecties.
Bij kleine kinderen wordt de osteotomie gefixeerd met
K-draden, die na het gipsen worden verwijderd.

Varusstand
Vrijwel altijd in de proximale tibia en gepaard gaande
met een ernstige endorotatiestand van het onderbeen.
Resectie van de proximale fibula (:t 2-3 cm. Onder de
fibulakop) is noodzakelijk met uiteraard een wigosteo-
tomie van de proximale tibia.

(1)Valgusstand: Deze moet vrijwel altijd supracondylair
gecorrigeerd worden via een partiële wig mediaal
met instuiken van osteotomie.

(2)Mengvormen: In enkele gevallen is zowel supracon-
dylaire als tibiakoposteotomie noodzakelijk. Wan-
neer dit dubbelzijdig voorkomt, wordt de patiënt
met één week tussenruimte geopereerd.

(3)Windswept legs: Varus aan één kant en valgus aan de
andere zijde.

(4) Sabeltibiae: Hierbij bestaat een vaak ernstige antecur-
vatie van het onderbeen met daarbij een ernstige val-
gus en exorotatiestand. Via een enkele osteotomie
kan dit gecorrigeerd worden en gefixeerd met 1 kram.

Het is ongelooflijk hoe de betrokken gewrichten, met
name de knie, zich kunnen herstellen bij tijdige correc-
tie. Bij de operatie moet dan wel duidelijk overcorrectie
worden nagestreefd van ten minste 10 graden.
Drie maanden gips zijn nodig voor volledige consolida-
tie en aanpassing van de weke delen.
Postoperatief worden de patiëntjes (leeftijd 4-18 jaar) op-
gevangen in een revalidatiecentrum, alwaar zij ook gere-
valideerd worden na ontgipsen. Vaak is een stabiliserende
beugel (‘caliper’) gedurende één jaar nodig om de knie te
laten herstellen van de voorheen abnormale belasting.

De operatietechnische aspecten worden uitvoerig
besproken en getoond.
Met eenvoudig instrumentarium en juiste techniek zijn
zeer goede resultaten te bereiken. 
Het geeft de jonge mens een kans om mee te doen in de
vaak harde maatschappij van de derde wereldlanden.

P.C.G. Hubach, J.H. Barentsz, afdeling orthopedie, Medich
Centrum Alkmaar, Alkmaar.

Osteotomie rond de knie in Afrika (Kameroen)
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Meniscus repair is now an accepted procedure, but
many questions remain, regarding the technique, the
results and indications.

Technique
Open technique is a safe technique with good long term
results. However, it doesn’t allow to reach lesions which
are not really peripheral.
In-out and out-in arthroscopic techniques utilize
stitches as open technique. They allow to reach lesions
which are less peripheral, with a good strength of the
suture. But it is a demanding technique and it needs a
posteromedial or lateral approach to avoid any neuro-
vascular damage.
It’s the reason why all inside techniques have been deve-
loped using bioabsorbable devices. There is no need for
an open approach. They are told to be fast and easy to
insert but their results are not yet completely establish-
ed: their pull out strength is less important than sutures
complications have been reported such as foreign
bodies, synovitis, and cartilaginous damage on the
femoral condyle due to the head of the device there is a
lack of controlled, objective results.
In order to combine the advantages of the stitches
(strength) and of the bioabsorbable devices (all ins-
ide technique), new techniques using stitches with an
all inside technique have been proposed (fast fix
Smith & Nephew; Rapid lock Mitek). They have to
be evaluated.

How to assess the results? 
Clinical results doesn’t allow to assess the healing rate.
Some failure of healing can be asymptomatic. There is
thus a need for an objective assessment of the healing
process: by arthroscopy (but it is invasive) ; by MRI but
the hypersignal in the meniscus area is difficult to inter-
pret. The best way seems to be arthro CT, even if it is a
quite invasive technique.

Indications
Indications mainly depend on two factors:
location of the lesion
stability of the knee

1-Location of the lesion.
In case of lesions in the red-red zone or red-white zone:
the healing potential is good, a meniscectomy would be
total and would lead to secondary degenerative changes. 
it is thus the best indications for meniscal repair.

In case of lesions in the white-white zone: the healing
potential is poor the meniscectomy would be partial with
usual good long-term results. Indications for meniscal
repair should be very selective in this occurrence.

2-Etiology
2.1 ACL Tears
Meniscectomy is the key of degenerative process after
ACL rupture. ACL reconstruction is able to preserve
meniscal status. We must thus preserve the menisci as
much as possible: by doing a meniscal repair in case of
unstable extended lesions by abstention if the meniscal
lesion is stable.
In all the cases, ACL should be reconstructed. Results
of meniscal repair in this context are good both in terms
of clinical results and healing rate.

2.2 Stable Knees
The best indication is a peripheral vertical lesion by a
young patient.
The rate of secondary meniscectomy is about 10% but
the rate of complete healing is only 50 to 60% according
to the literature.
Prognostic factors are: time to surgery: recent lesions
have a better prognosis (12 weeks?) extension of the
lesion, and the side of the lesion: lateral lesion is better
than medial one.

Intrameniscal grade 2 lesions in young patients are a
specific indication that gives good results and avoids a
total meniscectomy.

Conclusion
Meniscal repair should be recommended for red-red or
red-white zone to preserve the meniscus and thus the
cartilage. But many questions remain: which strength
do we need?

Selectie van verslagen uit de gecombineerde weten-
schappelijke bijeenkomst van de NVA en ABA op 
28 maart 2003 te Amsterdam 
(onder de verantwoordelijkheid van A.B. Wymenga)

Meniscus Repair. How and When?
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What about shear forces? Are there any secondary dege-
nerative changes of the meniscal tissue with an incre-
asing risk of iterative tear which long-term results with
the new devices?

Philippe Beaufils, Hôpital André Mignot, F 78150 
Le Chesnay, France

The aim of the presentation will be to show the different
types of arthroscopic meniscus suturing techniques,
including inside-out, outside-in and all inside techni-
ques with special focus on new all inside suturing tech-
niques. The biomechanical properties of meniscus
sutures will be described (horizontal or vertical sutures,
suture material, suture behavior after the repair). The
techniques, their complication potential (possible neur-

The use of arthroscopic meniscal fixation devices is an
attractive option for the knee surgeon dealing with the
repair of meniscal tears. The question arises however
these new devices are as good as the standard suturing
techniques.
In a recent study we measured and compared the ulti-
mate failure strengths and cyclic fatigue strengths of
currently available meniscal suturing devices with stan-
dard suturing techniques.
No statistically significant difference in failure load was
found between a vertical loop suture (mean 46,3 N), a
horizontal mattress suture (52,5 N), the T-fix Device®
(47,5 N), and the 16 mm (39,2 N) and 13 mm (32,8
N) Bionix Arrow®. Statistically inferior results however
were seen with the 10 mm Bionix Arrow® (18,8 N),
the S.D. Sorb Stapler® (4,3 N), and the 12 mm Arthrex
Meniscal Dart® (10,5 N) (p < 0.01). The Mitek
Meniscal Repair System® (28,1 N) performed interme-
diate, with significantly better results than the S.D. Sorb
Stapler® and the 12 mm Arthrex Dart®, but signifi-
cantly worse than the vertical and horizontal sutures,
the T-fix® and Bionix 16 mm Device® (p < 0.01).

Cyclic fatigue strength was significantly less for the 10
mm Bionix Arrow®, the S.D. Sorb Stapler®, and the 12
mm Arthrex Meniscal Dart® (p < 0.01) compared to all
other devices.
We therefore concluded that the 13 and 16 mm Bionix
Arrow® and the T-fix Device® have comparable ulti-
mate failure strengths and cyclic fatigue strengths to
conventional meniscal suturing techniques. The 10 mm
Bionix Arrow®, S.D. Sorb Stapler®, and the 12 mm
Arthrex Meniscal Dart® however have far inferior failu-
re and cyclic fatigue strengths and their clinical applica-
tion should be questioned.
Based upon these observations, we have applied the fol-
lowing strategy in meniscal repair: full thickness perip-
heral tears that are dislocatable over the equator are
repaired using alternating vertical or horizontal inside-
out sutures, while the use of arthroscopic suturing devi-
ces is limited to the partial thickness undersurface tears.

Prof. Dr. J. Bellemans, University Hospital Pellenberg,
Katholieke Universiteit Leuven, Belgium.

Meniscectomy doesn’t always lead to reproducible
good results.
Regarding biomechanics (congruence, stability, lubrifi-
cation) meniscectomy is correlated with a high risk of
secondary osteoarthritis.

Factors that affect the results of meniscectomy are
numerous. But the most important remains the etiolo-
gical context, and particularly the ACL status.
In case of ACL rupture, meniscectomy is the main fac-

tor of osteoarthritis. Isolated meniscectomy without
ACL reconstruction lead by athletes at 15 year FU to a
25% rate of osteoarthritis and 75% rate of joint narro-
wing (Neyret).
Even if combined with ACL reconstruction, meniscec-
tomy leads to fair results in terms of function (pain,
swelling), laxity, and secondary osteoarthritis.

In case of stable knee, results depend of the type of the
lesion (traumatic versus degenerative), the side (medial

ovascular lesions) and the results of meniscus sutures
(isolated repairs vs. repairs in unstable knees or with
concomitant ACL reconstruction; long-term; potential
of re-ruptures) will be presented. 

Romain Seil, M.D, Department of Orthopaedic Surgery,
University Hospital, University of Saarland, Homburg / Saar,
Germany

Meniscal Repair with Conventional Suture Technique

Meniscal Repair Devices

Evolution of the Meniscectomized Knee
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or lateral), the status of the cartilage which is correlated
with the age, the extent of the meniscectomy (total or
partial). After arthroscopic meniscectomy, according to
the results of the SFA multicenter study (mean FU: 13
years): the rate of rearthroscopy is 6% on the medial
side and 14% on the lateral side; the rate of complete
asymptomatic knee is 60% on the medial side and
40% on the lateral side; the rate of joint narrowing is
22% on the medial side and 38% on the lateral side
(schuss view).

The main bad prognostic factors are: total meniscecto-
my, degenerative meniscal lesions, lateral side.
Meniscectomy is thus not a benign procedure, even
under arthroscopic control: meniscectomy should be as
partial as possible (remove all the pathological tissue but
only the pathological tissue); meniscectomy should be
very carefully indicated on the lateral meniscus particu-
larly by young patients (risk of rapid chondrolysis, risk of
secondary osteoarthritis).

How to deal whith a symptomatic post meniscecto-
mized knee?

1-Etiology: diagnostic error (patella +++)
inflammatory response or Sudeck desease of the knee;
persistent or iterative meniscal lesion (same side, oppo-
site side); degenerative changes of the cartilage

2-Diagnostic: clinical symptoms and their evolution,
standing X-Rays, Arthro CT (MRI is difficult to inter-
pret). But the final judgement will be given by a second
look arthroscopy.

3-Arthroscopic Findings (according to the SFA multi-
center study 1991 A Frank)
Same meniscus lesion (50%) particularly after a flap tear
(insufficient resection?)
Opposite meniscus lesion 8%; Chondral damage grade
3 or 4: 28%; 

4-Results depend on the meniscal status:
In case of true meniscal lesion: 84% good subjective
results; if no significant meniscal tear: 45%; if chondral
damage (grade 3 or more): 39%

What did we learn?
1st meniscctomy: Partial meniscectomy doesn’t mean
insufficient meniscectomy (be careful with flap). Presence
of a meniscal lesion on MRI doesn’t mean that this lesion
is responsible for the symptoms. Meniscectomy in these
cases should lead to a bad result. Lateral meniscectomy
has a bad prognosis (revision rate 14%).

2nd Arthroscopy
Since 58% of post meniscectomized symptomatic knees
are associated with a persistent meniscal lesion and since
good results are only observed in this subgroup, it is
important to properly select the patients who are eligible
for a second look arthroscopy: localized pain, mechani-
cal symptoms (catching, locking), absence of joint nar-
rowing, significant lesion on CT scan. In contrast,
swelling, diffuse pain without any mechanical symptoms,
joint narrowing (even small) rather evoke a degenerative
process and do not indicate a second look arthroscopy.

Philippe Beaufils, Hôpital André Mignot, F 78150 Le
Chesnay, France.

A retrospective study was set up to evaluate meniscal
suturing using an inside-out technique versus an all-ins-
ide technique (Biofix meniscus arrow).
Fifty five knees in fifty five patients who underwent closed
meniscus repair between 1985 and 1995, were divided in
two groups. Group 1 consisted of 20 knees who were
managed with an inside-out technique, and group 2 con-
sisted of thirty five knees who were managed with an all-
inside technique. All patients were managed with the
same post-operative program of partial weight bearing,
immediate motion and rehabilitation of the knee.
All patients were subjected to a clinical examination.
The Hospital for Special Surgery (HSS) knee rating sys-

tem (R.G. Stone et al.) was used. 
The study included 27 men and 18 women, ranging in
age from 15 years to 57 years (mean age: 33 years 6
months). The mean follow-up was 13 years 2 months
(11 years 11 months – 15 years 4 months) for the ins-
ide-out group and 6 years 5 months (6 years – 6 years
10 months) for the Biofix arrow group. Sixteen patients
also had an anterior cruciate ligament (ACL) injury of
which six were repaired at the time of meniscus repair
and one 6 years after meniscal repair.
Thirty-nine patients had an excellent or good result
(87% satisfactory outcome). Three patients had a fair
result and three patients had a poor result. 

Arthroscopic Meniscus Repair: Inside-Out Technique versus Biofix Meniscus
Arrow 
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Meniscal suturing gives good clinical long-term results.
The advantages of an all-inside technique include short
operating time, superfluous capsular exposure, easier
technique, and potentially lower risk of neurovascular
lesions, especially when posterior horns are involved. 

Franky Steenbrugge MDFRCS Ed, Department of Orthopaedic
Surgery, ASZ Aalst, B-9300 Aalst.
René Verdonk MD PhD, Department of Orthopaedic Surgery,
Gent University Hospital, B-9000 Gent, Belgium.

Introduction
Meniscal injury in association with injury to the anteri-
or cruciate ligament has been well documented. The
parameters which can be responsible for meniscal
lesions after acl reconstruction has been less reported.
The aim of the study is to evaluate the rate of meniscal
lesions and to analyse the parameters which can be of
importance for meniscal injury after acl reconstruction.

Methods
From 1988 to 1998: 436 patients underwent acl recon-
struction (n=207 bone-patella-bone autograft, n=134
LAD augmented graft, n=95 semitendinosis/gracilis
autograft). 407 patients were available for evaluation
with a mean follow-up time of 7,8 (range 4,1–13,8)
years. Evaluation consisted of a physical examination, a
questionnaire and X-rays (Ahlback, Taylor and Amis
score). Also patients were evaluated by instrumented
laxity testing (KT-1000 arthrometer) and functional
testing (one-leg-hop test). 

Results
There were 52 patients with meniscal lesions after an acl
reconstruction. 40 patients had a medial meniscal
lesion, 6 patients had a lateral meniscal lesion and 6
patients had a combined lesion. The most common
meniscal tear was the bucket handle lesion (n=12). In
30% meniscal injury was sustained during sport activity.

The post-operative (after acl reconstruction) Tegner
activity score of the group which required surgery for
meniscal lesions was statistically significantly higher than
for patients without meniscal lesions. There was no sta-
tistical association between meniscal lesions and the fol-
lowing outcomes: age (p=0,63), Lachman test
(p=0,06), Lysholm score (p=0,11), KT-1000 arthro-
meter results (p=0,16), one-leg hop test results (p=0,2).
A more ventral position of the acl on the femur (Amis <
60%) was correlated with a positive pivot shift. A more
ventral position on the femur was correlated with more
meniscal lesions.

Conclusions
After an acl reconstruction 13% of the patients needed
re-arthroscopy for a meniscal lesion. Patients who retur-
ned to their pretraumatic sportlevel (after the acl recon-
struction) had a greater risk for meniscal lesions. A not
ideal position of the graft, which resulted in a positive
pivot shift, was associated with more meniscal lesions.

R.A.H.E. van Dijck, Resident orthopedics, OLVG Amsterdam,
Department of surgery, Amphia Hospital Breda.
G. van Loon, Physical therapist, Department of rehabilitation,
Breda.
A.W.F.M. Fiévez, Orthopedic surgeon, Department of ortho-
pedics, Amphia Hospital Breda, The Netherlands.

Neovascularisation as part of the healing process in
meniscal repair is proved to happen in dog and rabbit
studies. Because of the difficulties to obtain human
material from repaired menisci exact data on human
meniscal healing are not available.

In 6 cases meniscal repair was performed in ACL defi-
cient knees using a inside-outside technique with sutures
on the capsule. After re-rupture of the meniscus subse-
quent removal and histology studies were conducted.
Time between repair and removal was 2-48 months. 

Histological studies on these menisci showed neovascu-
larisation in particular in the early removals (2-12
months). These findings suggest that neovascularisation
occurs into the non-vascular zone of the healing menis-
ci. These findings are comparable with dog studies. We
suggest that more liberal meniscal repair regimen might
be possible.

Burt Klos, Eindhoven en Pieter Kingma, Haarlem, 
The Netherlands.

Neovascularisation in Human Meniscal Repair

Meniscal Injury after ACL Reconstruction
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We reviewed 16 patients operated on the last two years
in who we suspected clinically a meniscal non-traumatic
lesion principally of the internal meniscus.
These patients have all had different radiological exami-
nations: RX, arthrography, arthroscan and sometimes
even MRI.
Even with negative radiological results and sometimes
negative arthroscopic findings patients continued to
present the same complaints.
It is important to consider at that moment the presence
of a degenerative intrameniscal lesion invisible at the
examinations pre-cited. 
It is evident that for the diagnosis of an eventual menis-
cal lesion no one thinks at MRI as the first examination
of choice: too expensive and sometimes too much time
demanding.
It is important to control the integrity and the resistan-

ce of the entire meniscus during arthroscopy because a
degenerative intrameniscal lesion is presented by a per-
foration of the hook in the seemingly intact and smooth
meniscus at the site of the lesion and a different “wave
aspect” of the meniscal inner border in the postero-
lateral corner.
After partial meniscal resection most of the patients
were pain free.
Before all a correct and repeated clinical examination
and suspicion plus a carefully realised arthroscopy and
sometimes MRI are the keys to the solution of this
hiding lesion.

K. Pierets M.D., J.P. Huskin M.D., P.J. Bruyère, G. Caré,
Service d’Orthopédie- Traumatologie, C.H.U. Sart Tilman,
Liège, Belgium.

We present a retrospective case-control study of arthro-
scopic partial meniscectomy for isolated lesions of the
lateral meniscus, performed in a young population of
active sportsmen between 1990 and 1995. 
In 2001 31 knees were evaluated after an average fol-
low-up of 8 years. 48.4% had excellent/good IKDC-
scores and 64.5% excellent/good Lysholm scores. The
Tegner activity score dropped from 7.2 (competitive
sports) to 5.7 (recreational sports). 92.9% of the radio-
graphs showed Fairbank changes. 

In 2002 another 20 knees are evaluated, with similar
results.
We conclude that deterioration of results after arthro-
scopic partial lateral meniscectomy is obvious and that
the extent of the resection is a significant factor.

I. Bonneux , Dept. of Orthop. Surg. Cath. Univ. Leuven, B.
Vandekerckhove (Dept. of Orthop. Surg., A.Z. St.- Jan
Brugge), S. Geens (Dept. of Orthop. Surg., H.Hart Lier), G.
Nelen (Dept. of Orthop. Surg., H.Hart Lier), Belgium.

Intrameniscal Degenerative Lesions; The Invisible Ones

Arthroscopic Partial Lateral Meniscectomy -Long-Term Results In Athletes

Meniscal transplantations; where do we stand?

Meniscal transplantations are performed with fresh or
cryopreserved donor menisci. The clinical results show
that after meniscal transplantation patients have less pain
and a better function. The results are better in the youn-
ger patient, with a stable knee joint and a normal align-
ment. A subtle immune response has been shown.
There was a significant difference found between the
results of lateral and medial meniscal allografts. The Key
factor is the presence or absence of the ACL in the knee.
Meniscal transplantations have a partial protective effect
on articular cartilage.
The indication is; a patient under the age of 45 to 50
years, with pain, disabliing compartmental osteoarthri-
tis after a (sub) total meniscectomy, normal alignment
of the knee, and a stable joint. When ACL-deficiency is
present ACL-reconstruction should be combined with
meniscal transplantation. Contraindications are; mala-
lignment, severe degeneration of articular cartilage,

chronic pain syndrom of the knee, and no pain after
meniscectomy. Prophylactic meniscal transplantation is
not indicated. Compared to the open technique, the
arthroscopic technique shows less pain postoperatively,
faster recovery, shorter time addmitted to the hospital
and better cosmesis.
Because there is no specific scoringsystem to evaluate
the results of partial meniscectomies, -repairs and
–transpantations, scoringsystems to evaluate prosthesis
and ligament reconstructions are used. My preference is
the ICRS evaluation package and the KOOS score.
Conclusion: Meniscal transplantation is an evolving
technique, with predictable results when a strict indica-
tion is used. A specific meniscal scoringsystem must be
developed.

ERA van Arkel, department of orthopaedics, MCH Westeinde
Hospital, Den Haag, The Netherlands.

NTvO 2004 MET ADV.qxd  19-02-2007  12:19  Pagina 60



NTvO 2004 MET ADV.qxd  19-02-2007  12:19  Pagina 61



62 ■ NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR ORTHOPAEDIE

Vol.
11

mrt.
’04

Introduction
In this study the functional results after transplantation
of human viable fresh allogenic menisci were evaluated.

Materials and Methods
The survival of intact cadaveric human menisci in in
vitro culture before their transplantation into human
knees was initially investigated. The menisci were cultu-
red in Dulbecco’s modified Eagle’s medium supple-
mented with 20% human (decomplemented) serum,
L-glutamine and antibiotics/antimycotics. The prote-
oglycan synthesis rate of these samples was assessed by
the incorporation of 35SO4 in aggrecans. 

Results
The clinical results - documented by arthroscopic,
pathological and MRI follow-up evaluations - of the
first 108 in in vitro cultured meniscal transplants, with a
mean follow-up of 7.0 years (11 mth - 13.8 yrs) are
rewarding, in that: Functional restoration has been
achieved with a significant increase in pain relief and in
the Hospital for Special Surgery score, At control arth-
roscopy macroscopic evidence of revitalized meniscal
tissue was found.

Pathological examination revealed viable tissue in the
biopsy specimen.
No clinical rejection reactions have occurred, showing
good biocompatibility of the viable allogenic meniscal
transplant.
Moreover, DNA fingerprinting techniques to assess
fibrochondrocyte ingrowth from the recipient into the
donor meniscus have revealed progressive incorporation
of the recipient cells into the meniscal body. Surviving
donor cells, however, have been proven to survive at a
2-year mean follow-up. 

Conclusion
Transplantation of in in vitro cultured viable allogenic
menisci is a pain relieving technique with satisfactory cli-
nical results in 108 cases with a follow-up period of 11
months to 13.8 years.

R. Verdonk, MD, PhD, A. Demurie, MD, F. Almqvist, MD,
PhD,T. Lootens, MD, dept. of  Orthopaedic Surgery,
University of Ghent, Belgium.

Arthritic changes in a meniscectomiced knee are due to
the loss of shock absorption and load transmission func-
tions. Recently, a new step has been taken in the treat-
ment of injured meniscus. It attempts to replace the
damaged tissue thus avoiding the progressive deteriora-
tion of the joint. To this end a Collagen Meniscus
Implant (CMI‚) as well as a meniscus allograft trasplan-
tation have been used. The CMI is a resorbable and
arthroscopically implantable collagen scaffold designed
to support new tissue regeneration. 
Between September 97 and October 2000 we operated
on 25 patients. Inclusion criteria were as follows: irrepa-
rable injury or previous medial meniscectomy, male or
female patients between 18 and 50 years of age, the
involved knee had to be ligamentously stable or stabili-
zed at the time of index surgery, and patients should be
able to follow up the rehabilitation program. Patients
were excluded when they had advanced degenerative
joint disease, full meniscal lesion, and if they suffered
from inflammatory or systemic disease or had known
related collagen allergies. 

Clinical follow-up was performed 3, 6, 12 and 24
months after surgery, using a visual analog scale (VAS -
ranging from 1 to 10-) and a modified Lysholm score.
Radiographic and MRI follow-up was scheduled at 12
months follow-up. 
A minimum of 2 years follow-up significant clinical
improvement was found in 22 out of 25 patients.
Lysholm Score reached an average of 89,9 points, whi-
le VAS decreased from 7 points preop to an average of
2 points. MRI follow-up demonstrated progressive
maturation of the menical tissue in most of the cases.
Three patients requiered 2ond look arthroscopies due
to a ciclops syndrom (combined ACL reconstruction)
and persistent pain respectively. The last one required
explantation of the remains of a CMI and transplanta-
tion of a meniscal allograft.

Joan C. Monllau M.D., Ph.D., Department of Orthopedic
Surgery, IMAS - Hospital Universitari del Mar, Universitat
Autònoma de Barcelona, Spain.

Viable Meniscal Allografts in Humans - 108 Cases with a 11 months to 13.8
Years Follow-up

Meniscus Replacement with the Colagen Meniscus Implant - 2 to 5 Years
Follow Up

NTvO 2004 MET ADV.qxd  19-02-2007  12:19  Pagina 62



NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR ORTHOPAEDIE ■ 63

Vol.
11

mrt.
’04

Meniscal cysts arise from areas of mucoid degeneration
of a meniscus. Whereas symptomatic meniscal cysts are
more frequent on the lateral side, we have learned from
MRI pictures that meniscal cysts exist in the medial
meniscus as well. Diagnosis is suspected clinically when
a tender mass protrudes at the joint line if the patient
flexes the knee to about 45 degrees. Ultrasonography
and MRI are best suited to confirm the clinical diagno-
sis. It is now well accepted that meniscal cysts are located
frequently in the neighborhood of meniscal tears and are
even connected to these. If symptoms are severe enough
to warrant arthroscopy, treatment of meniscal pathology
is always the first step. Most cysts will decompress spon-
taneously during meniscus resection or can be decom-
pressed in an inside-out manner with motorized
instruments. If a small cyst cannot be reached from the
inside, percutaneous aspiration followed by instillation of
cortisone is probably the first choice of treatment. If the
cyst is big or has not responded to cortisone it can be

removed via skin incision. There are rare cases when the
meniscus is intact but a meniscal cyst is present. These are
approached via skin incision and removal from the outs-
ide leaving the meniscus intact.
Meniscal cysts can mimic other pathologies. Clinically a
flap tear of the meniscus can present as a pseudocyst.
Meniscal cysts can obtain a considerable size with exten-
sion into the bone. This might be diagnosed first as a
tumor like lesion. Ultrasonography and MRI are often
able to depict the connection between cyst and menis-
cus body. It is probably most important not to overlook
a meniscal cyst during clinical examination of the patient
and on the other side not to concentrate on the cyst
itself too much and neglect meniscal pathology during
surgical treatment. 

Dieter Kohn, Department of Orthopaedic Surgery, Saarland
University Medical Center, Germany.

The existence of abnormal shaped menisci has been
long recognized in the human knee, and is considered
to be a congenital malformation. The spectrum of
abnormalities includes the most common variant, the
discoid lateral meniscus, as well as less common condi-
tions, such as a lateral meniscal variant with absence of
the posterior coronary ligament. The discoid lateral
meniscus has a low incidence, except in Asian popula-
tions, whereas the discoid medial meniscus is extremely
rare. The thickness of the meniscus, its reduced vascula-
rity and, in some instances, a weak capsular attachment
makes it prone to tears at an early age. Patients might
present in their teens or twenties with symptoms of a
meniscal tear. In a retrospective review of 3.058 knee
arthroscopies a series of 37 discoid menisci (1,2%) were
found. Twenty-four were symptomatic and 13 inciden-
tal arthroscopic findings. According to Watanabe’s clas-
sification, 19 were incomplete, 18 complete; no
Wrisberg ligament type was found. The most frequent

clinical presentation was pain in the lateral knee com-
partment. The McMurray test showed a high degree of
sensitivity for this condition. Sagittal MRI showed a
continuous bow-tie appearance on 3 or more consecu-
tive images and in some instances revealed associated
meniscal tears as linear high signal extending to the sur-
face of the meniscus.
In summary 13 partial and 11 subtotal meniscecto-
mies were performed. One patient required a second-
look arthroscopy because of persistent symptoms of
the knee. According to the Vandemeer & Cunning-
ham modification of the Ikeuchi scoring system func-
tional results were considered excellent or good in
87% of cases.

Joan C. Monllau M.D., Ph.D., Department of Orthopedic
Surgery, IMAS – Hospital, Universitari del Mar, Universitat
Autònoma de Barcelona, Spain.

Meniscal Cysts

Discoid Menisci and its Therapy

Laser-assisted meniscectomy in the knee is gaining more
and more interest since it’s initial applications in the begin-
ning of the eighties. Alongside a lot of advantages, it’s use
may have some drawbacks of which induction of osteone-
crosis could be one. Possible explanation is thermal dama-

ge of the cartilage close to the area of meniscal resection.
In our series of about 500 laser-assisted meniscectomies,
we had one case of post-arthroscopy osteonecrosis.
MRI showed local osteonecrosis in medial femoral con-
dyle and plateau.

Laser-assisted Meniscectomy: Pro’s and Con’s. A Case of Post-Meniscectomy
Osteonecrosis, Possibly Related to the Use of Laser
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Conservative measures didn’t resolve symptoms, so a
UKP was placed 6 months after initial arthroscopy.
Patient is now symptom-free.
Only some case-reports mention laser as possible cause
of osteonecrosis. No in-vivo studies to date have shown
a causal relationship. In our opinion, our case is not
directly related to use of laser, but due to age, menisco-
pathy and onset of osteo-arthritis.

Objective
Approximately 80% of symptomatic ACL-deficient
patients have an abnormal bone scan of the unstable knee. 
Three scan patterns can be distinguished; one of these
patterns shows increased local uptake at the posterior
tibial rim, suggesting pathologic loading of the knee in
relation with anterior tibial translation and a dysfunctio-
ning meniscus.
We hypothesise that normalisation of scintigraphic upta-
ke following ACL-reconstruction indicates reversal of
pathologic loading of the knee, protecting from further
degenerative changes. We studied the effect of ACL-
reconstruction on abnormal scintigraphic patterns. 

Methods
Bone scans were made in 95 patients prior to arthro-
scopic ACL-reconstruction and repeated two years
post-operatively in 80 of these 95 patients. The 15
patients without repeat scan were not different from the
remaining 80 regarding duration of ACL-deficiency,
preoperative scan patterns, or meniscus and cartilage
abnormalities. 
Prior to ACL-reconstruction a complete diagnostic arthro-
scopy was performed and meniscus and cartilage abnor-
malities were scored in a uniform manner by one surgeon.
Changes in scintigraphic patterns were correlated to

The Effect of ACL Reconstruction on Meniscus and Cartilage Lesions;
Scintigrafic Patterns

Are Biodegradable Matrices Seeded with Mature Human Condrocytes the
Future Treatment for Articular Cartilage Defects?

Introduction: Tissue-engineered cartilage can be pro-
duced by human articular chondrocytes in vitro. The
same set-up could be a valuable alternative for autolo-
gous chondrocyte implantation (ACI). Its use in in vivo
manipulations for the treatment of (osteo-)chondral
lesions is described.
Materials and Methods: Allogenic human chondrocy-
tes, retrieved from young organ donors, were cultured
in 1.0% alginate beads for 2 weeks before implantation

into cartilage defects of the knee joint. Prior to the sur-
gical intervention a small part of the alginate beads was
dissolved and the chondrocytes were tested for their
phenotypical stability (percentage of aggrecan, type II
and type I collagen synthesizing cells). The (osteo-)
chondral lesion was debrided by an open technique, and
covered by an autologous periosteal flap. Subsequently
the defect was filled with the alginate beads. The carti-
lage lesion was finally injected with 0.5% fibrin gel befo-

duration of ACL-deficiency, meniscus and cartilage
abnormalities, subjective outcome, KT-1000 measure-
ments, and radiographic changes.

Results 
Local uptake at the posterior tibial rim (meniscus pat-
tern?), seen in 46 knees pre-operatively, normalised in
41 (89%) of these 46 knees. Local uptake deep to the
subchondral surface of the tibiofemoral compartment
(cartilage ulcus?), improved after ACL-reconstruction
only when local chondropathy was less than grade 3.
Diffuse uptake in the subchondral joint contour (osteo-
arthrosis pattern?) did not change: It was seen in 63 of
80 knees pre-operatively (79%) and in 67 of 80 knees at
two 2 years (84%). 

Conclusion
These findings support that ACL-reconstruction redu-
ces the load on the posterior horn of the menisci.
However, two years postoperatively, osseous homeosta-
sis is not restored in the majority of patients. Long-term
follow-up of this group will learn whether patients with
abnormal scans develop osteoarthrosis.

T. Hogervorst, T.H. Pels Rijcken, C.P van der Hart, OLVG
Amsterdam, The Netherlands.

Future studies will have to clearify if a correlation
between arthroscopic meniscectomy, laser-assisted
meniscectomy and osteonecrosis exists.

Dr J. Geurts and Dr. B. Vandekerckhove, Orthopaedic
Department AZ St-Jan, Brugge, Belgium.
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re the defect was hermetically closed. The patients were
followed clinically and by DTPA-Gadolinium-MRI
(DTPA-Gd-MRI).
Results: Immediate or short-term major adverse reac-
tions to the alginate/fibrin matrix seeded with the allo-
genic cartilage cells were not observed. The results of
the short-term clinical examination of the involved
joint, the Visual Analogous Score, the WOMAC score
and the Lequesne index were promising in the same fol-
low-up period. Early period after surgery, a quick refill
of the treated cartilage defect was seen on Gd-MRI, but
this slowed down in the later follow-up period. The
same MRI findings, reflecting the synthesis of hyaline
extracellular matrix by the chondrocytes, were also
observed after an already accepted treatment for articu-
lar surface lesionc (ACI).

Conclusion: We have already shown that human chond-
rocytes in vitro proliferate in this culture system, show
an outgrowth from the alginate into the surrounding
fibrin, and synthesize a cartilage-like matrix for up to 8
weeks. The surgical procedure is performed in one step.
The chondrocytes are immediately surrounded by a bio-
mechanically stable biodegradable matrix, that is kept in
place in the cartilage defect.

KF. Almqvist, P. Verdonk, R. Verdonk, Dept. of Physical
Medicine and Orthopaedic Surgery.
K. Verstraete, Dept. of Radiology.
EM. Veys, G. Verbruggen, Dept. of Rheumatology, Ghent
University Hospital, Ghent University.
B9000 Gent, Belgium.

PRODUCTINFORMATIE ARIXTRA® Arixtra 2,5 mg/0,5 ml. oplossing voor injectie, voorgevulde spuit. Samenstelling: Elke voorgevulde spuit (0,5 ml) bevat 2,5 mg natriumfondaparinux. Farmacotherapeutische groep:

antitromboticum. Farmaceutische vorm: oplossing voor injectie in voorgevulde spuiten. Indicaties: Preventie van Veneuze Trombo-Embolie (VTE) bij patiënten die een belangrijke orthopedisch chirurgische ingreep onder-

gaan aan de onderste ledematen zoals een ingreep voor een heupfractuur of heupprothese of een ingrijpende knieoperatie. Dosering en wijze van toediening: De aanbevolen dosering van Arixtra is 2,5 mg éénmaal daags

postoperatief toegediend via subcutane injectie.De eerste dosis dient 6 uur na het sluiten van de wond te worden toegediend, mits hemostase is bereikt. De behandeling dient 5 tot 9 dagen te worden voortgezet. Voor

“Speciale populaties” zie: volledige productinformatie (IB-tekst). Contra-indicaties: bekende overgevoeligheid voor fondaparinux of voor een van de hulpstoffen, actieve klinisch significante bloeding, acute bacteriële endocarditis,

ernstige nierinsufficiëntie (CLcrea < 30 ml/min). Bijwerkingen: deze ongewenste effecten moeten in de chirurgische context worden geïnterpreteerd: anemie, bloedingen, afwijkende leverfunctietesten, oedeem.

Waarschuwingen: alleen voor subcutane toediening. Voorzichtigheid dient te worden betracht bij patiënten met een verhoogd bloedingrisico en bij toepassing in combinatie met geneesmiddelen die een verhoogd bloedingrisico

kunnen induceren. Een verhoogd risico kan optreden bij spinale en epidurale anesthesie, het ontstaan van epidurale of spinale hematomen kan niet worden uitgesloten bij het gelijktijdig gebruik van Arixtra en spinale of epidurale

anesthesie of spinale punctie, vooral bij gebruik van postoperatieve epidurale verblijfscatheters. Het tijdstip van toediening (6 uur na het sluiten van de wond) dient strikt te worden aangehouden bij de volgende patiënten-

groepen: oudere patiënten, patiënten met een laag lichaamsgewicht, bij matige nierinsufficiëntie en bij ernstige leverinsufficiëntie. Niet gebruiken bij patiënten met een heparine-geïnduceerde trombocytopenie. Niet gebruiken

tijdens de zwangerschap, tenzij strikt noodzakelijk. Niet gebruiken tijdens het geven van borstvoeding. Overige informatie: Afleverstatus: UR . Voor volledige productinformatie is de IB-tekst op aanvraag beschikbaar.

Importeur: Sanofi-Synthelabo B.V., Postbus 97, 3140 AB Maasssluis. Tel. 010-5931300. Fax 010-5931200. Datering: april 2002

1.Turpie AGG, Overview of the clinical results of pentasaccharide in major orthopedic surgery. Haematologica, 2001; 86 (11 suppl. 2) 59-62. 2. Bauer KA, Eriksson BI, Lassen MR et al. Fondaparinux Compared with enoxaparin

for the prevention of venous thromboembolism after elective major knee surgery. N Engl J ed, 2001; 345: 1305-10. 3. Eriksson BI, Bauer KA, Lassen MR et al. Fondaparinux Compared with enoxaparin for the prevention of venous

thromboembolism after hip-fracture surgery. N Engl J Med, 2001; 345: 1298-304. 4.Lassen MR, Bauer KA, Eriksson BI, Turpie AGG, on behalf of the EPHESUS Study Steering Committee. Fondaparinux versus enoxaparin for

the prevention of venous thromboembolism in elective hip replacement surgery. A randomised double-blind comparison. Lancet (in press). 2002. 5.Turpie AGG, Bauer KA, Eriksson BI, Lassen MR, on behalf of the 

PENTATHLON 2000 Study Steering Committee. A randomised double-blind comparison of fondaparinux with enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after elective hip replacement surgery. Lancet (in press).

2002. 6.Turpie AG, Gallus AS, et al. A Synthetic pentasaccharide for the prevention of deep-vein thrombosis after total hip replacement. N Engl J Med, 2001; 344: 619-25.

Sanofi-Synthelabo
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aan de Vrije Universiteit van Amsterdam op het proef-
schrift met de titel ‘Bioabsorbable cage devices for lum-
bar interbody fusion’. Het uitgangspunt is dat het
ontwerp en de materiaalkeuze van de -met bot gevulde
cage- een essentiële rol zouden kunnen spelen bij het
optreden van complicaties bij intercorporele fusie van de
wervelkolom. Onderzocht wordt of een bepaalde bio-
absorbeerbare kooiconstructie van polymelkzuur
(PLLA) sterk genoeg is en lumbale intercorporele fusie
zowel bevordert als behoudt, ook nadat degradatie van
het polymeer heeft plaatsgevonden.

Hoofdstuk 1 geeft een adequaat epidemiologisch en

een historisch overzicht. Het blijkt dat in de voorname-
lijk retrospectieve studies eerder een al dan niet geslaag-
de intercorporele fusie een centrale rol speelt boven de
klinische uitkomst. De opmerking dat er behoefte
bestaat aan prospectief gerandomiseerd onderzoek zal
de lezer vast voor kennisgeving aannemen.
Hoofdstuk 2 betreft de ziektegeschiedenis van een 
2 jarig meisje die behandeld wordt voor een Ewing-sar-
coom met een wervelresectie en de plaatsing van een
titanium cage. Twee jaar na implantatie wordt een revi-
sieoperatie verricht waarbij de cage wordt uitgenomen.
Hoewel het hier gaat om een uitzonderlijke ‘retrieval’,
is de beschrijving zuiver wetenschappelijk gezien slechts
van anekdotische waarde.
Hoofdstuk 3 is de aftrap van het ‘echte’ werk met een ele-
gant in vitro biomechanisch model. Via een laterale bena-
dering werd een intercorporele fusie met cage uitgevoerd
van een geïsoleerd lumbaal bewegingssegment van een
geit. Geometrie en materiaal van de cage als ook eind-
plaatperforatie en kooivulling met trabeculair bot waren
de variabelen. De ‘yield strength’ –hier de compressies-
terkte tot falen van de constructie-  van de diverse uitvoe-
ringen van titanium en PLLA-cages werd bepaald. Een
belangrijke conclusie is dat de geteste initiële mechani-
sche eigenschappen voor de geplaatste PLLA-cages niet
wezenlijk verschilden van de titanium cages.
Hoofdstuk 4 verhaalt over het testen van de stelling dat
PLLA-cages de intercorporele fusie beter bevorderen
dan die van titanium omdat de elasticiteitsmodulus van
PLLA veel lager is en daardoor de stressresorptie veel
lager. Deze hypothese wordt in een in vivo geitenmodel
na 6 maanden uitsluitend radiologisch bevestigd met
behulp van een even simpele als doeltreffende fusiesco-
re met een zeer hoge mate van overeenstemming tussen
de waarnemers.
Hoofdstuk 5 heeft tot doel het in vitro en het in vivo
degradatieproces te beschrijven en vergelijken. Wellicht
was het verstandig geweest ook een pH-stabiele buffer
naast de PBS-oplossing als medium te gebruiken en om
ook de veranderingen in moleculairgewicht te vervol-
gen. In de conclusie wordt een verband gelegd tussen
het behoud van (compressie)sterkte in vitro en van
cage-hoogte in vivo na 6 maanden. 

Proefschriftbespreking

M. van Dijk. Bioabsorbable cage devices for lumbar interbody fusion.
Academisch proefschrift, januari 2004, Amsterdam.
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Vrijwel iedere orthopedisch chirurg (in opleiding) heeft
dagelijks te maken met de invloed van mechanische
belasting op (de kwaliteit van) botweefsel, zoals dit
wordt beschreven in de wet van Wolff. Deze wet -die
stelt dat de massa en architectuur van botweefsel zich
aanpassen aan de mate van mechanische belasting -
wordt in de orthopedische wereld als bekend veronder-
stelt. Veel minder bekend is hoe deze adaptatie werkt.
Hoe wordt mechanische belasting van botweefsel
omgezet in botvorming of bij het ontbreken van belas-
ting in botresorptie? Of te wel, hoe wordt een mechani-
sche prikkel omgezet in activatie van osteoblasten en
osteoclasten? En wat zijn de verschillen tussen normaal
botweefsel en het botweefsel bij patiënten met osteopo-
rose of artrose?
Aan de Vrije Universiteit in Amsterdam, in het labora-
torium voor Orale Celbiologie van het Academisch
Centrum Tandheelkunde Amsterdam werd door
Prof.dr. Els Burger en dr. Jenneke Klein Nulend een
model ontwikkeld waarmee de invloed van mechanische
belasting op botcellen kan worden nagebootst door een
cellaag gekweekte botcellen bloot te stellen aan een pul-
serende vloeistofstroom (‘pulsating fluid flow, PFF).
Door kracht en richting van de vloeistofstroom te ver-
anderen kunnen verschillende de mechanische belastin-
gen worden gesimuleerd. Door het meten van
signaalmoleculen die na een bepaalde mechanische prik-
kel door de botcellen worden afgegeven kan de (bio-
chemische) reactie van osteocyten en osteoblasten PPF
worden gemeten.
De auteur van het proefschrift heeft goed gebruik
gemaakt van de mogelijkheden van dit vloeistofstroom-
model. De reactie van gekweekte cellen van trabeculai-
re botbiopten van patiënten met een fractuur van het
collum femoris (osteoporose) en van patiënten met
artrose en van botfragmenten van pijpbeenderen van
volwassen muizen op PFF werden onderzocht.
Muizenbotcellen bleken op PPF te reageren met een

A.D.Bakker. Mechanotransduction by bone cells. Implications for Osteoporosis.
Academisch proefschrift, december 2003, Amsterdam.

verhoogde productie van stikstofoxide (NO) en prostag-
landine E2 (PGE2). De vorming van beide stoffen nam
toe met het toenemen van de schuifspanning, zonder
toename van stroompotentialen of van chemotransport.
Dit suggereert dat schuifspanning de stimulus lijkt te zijn
die bot aanzet tot de productie van NO en PGE2. 
Cyclo-oxygenase (COX) is het sleutelenzym voor de
vorming van prostaglandines. Door specifieke remmers
te gebruiken werd onderzocht welke van de 2 isovormen

Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van een nauwkeuri-
ge en uitgebreide langetermijnstudies naar de biocom-
patibiliteit en absorptie van de PLLA-cages. Tot 3 jaar na
implantatie in de geit werden geen nadelige histologi-
sche en systemische effecten waargenomen ten gevolge
van PLLA-degradatie. Ook bleek op dat tijdstip sprake te
zijn van een nagenoeg volledige absorptie van de cages.
Hoofdstuk 7 is een prachtige afsluiting waarin helder
wordt aangetoond dat in de geit botformatie in PLLA-
cages eerder en vaker optreedt met duidelijk complete-
re remodellering in het fusiegebied dan bij de standaard
titanium cages.

In de afsluitende discussie en nawoord wordt terecht de
noodzaak tot evaluatie van stereoisomeren van poly-
melkzuur vermeld om te komen tot de ideale balans tus-
sen initiële stabilisatie en latere degradatie. Dergelijke
materialen zijn momenteel in de klinische testfase.
Dit proefschrift verdient alle lof; het is een uitgesproken
voorbeeld van een uitstekend opgezette preklinische eva-
luatie van een specifieke toepassing van een biomateriaal.

C.C.P.M. Verheyen
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Proefschriftstellingen

van COX verantwoordelijk is voor de PGE2 productie;
COX-1 of COX-2. Het bleek dat het effect van  PFF op
PGE2 productie zowel bij muizenbotcellen als bij bot-
cellen van de mens uitsluitend afhankelijk is van COX-2.
Een mogelijke verklaring voor het verlies van botmassa
in de menopauze zou een verminderde gevoeligheid
van botcellen voor mechanische  belasting kunnen zijn
die het gevolg is van verlies van oestrogeen. Om dit te
onderzoeken werden de invloed van PFF en oestrogeen
op de activiteit van botcellen afkomstig van patiënten
met osteoporose onderzocht. Zowel oestrogeen als
mechanische belasting veroorzaakten een toename van
de NO- en PGE-productie. Bij gelijktijdige toediening
was dit effect wel additief, echter niet synergistisch. De
uitkomsten suggereren dat deze twee parameters onaf-
hankelijk van elkaar het effect van mechanische belas-
ting beïnvloeden en dat het niet voor de hand ligt dat
snel botverlies tijdens  de menopauze wordt veroorzaakt
door een verandering in de gevoeligheid voor mechani-
sche belasting van botcellen.
Met muizenbotcellen werd het effect van parathyroïd-hor-
moon (PTH) op de gevoeligheid van botcellen voor
mechanische belasting onderzocht. PPF en PTH samen
veroorzaakten geen NO- respons, terwijl de PGE2-pro-
ductie verdubbelde. Dit suggereert dat PTH en mechani-
sche belasting een interactie aangaan op cellulair niveau.
Patiënten met osteoporose hebben een lage botmassa
i.t.t. patiënten met artrose, die juist rond het aangedane
gewricht een hoge botmassa hebben. Met behulp van het
PFF-model werden deze cellen onderzocht; zij bleken
statisch significant verschillend te reageren op mechani-
sche stimuli. Beide celgroepen reageerden op PFF, maar
de PGE2-productie was groter in het botcellen afkomstig
van patiënten met artrose dan in die van patiënten met
osteoporose, terwijl dit ten aanzien van de NO-productie
juist andersom was. NO zou voornamelijk dienen om
botafbraak door osteoclasten te voorkomen. Het effect

op botafbraak van verminderde mechanische belasting
zou groter zijn bij patiënten met osteoporose dan bij
patiënten met artrose. Omdat PGE2 botvorming kan sti-
muleren is het mogelijk dat bot van patiënten met artro-
se bij dezelfde belasting meer nieuw bot zal vormen dan
bot van patiënten met osteoporose. Hierdoor kan het
verschil in botmassa tussen beide groepen patiënten kun-
nen wel worden verklaard, hoewel hierbij waarschijnlijk
meer factoren een rol spelen. Derhalve lijkt een actieve
levensstijl vooral van belang voor patiënten met osteopo-
rose, met name gedurende de menopauze. 

Al met al een zeer fraai proefschrift (zowel qua vormge-
ving als inhoud) waarin, aan de hand van in vitro- en van
dierexperimenteel onderzoek, bovenstaande (klinische)
principes werden onderzocht. Het is opvallend dat niet
werd geobjectiveerd of er zeker sprake was van artrose
of osteoporose (middels DEXA-scan bijvoorbeeld).
Voor deze informatie baseerde de onderzoeker zich op
de klinische gegevens; bij de mediale collum fractuur
werd er van uit gegaan dat er sprake was van osteoporo-
se en bij degeneratie van het heupgewricht van artrose.
In hoeverre deze aandoeningen daadwerkelijk aanwezig
waren en of er ook combinaties waren werd niet verder
onderzocht. Bovendien ontbrak er informatie over het
activiteitenniveau van de patiënten waarvan het bot-
weefsel afkomstig was. Volgens de promovendus is het
wellicht zinvol deze klinische gegevens verder te objec-
tiveren, maar het was tijdens de bewerking van het
materiaal vaak duidelijk dat er sprake was van botweef-
sel afkomstig van patiënten met osteoporose (veel bros-
ser en makkelijker breekbaar, met minder botdichtheid)
of artrose. Een proefschrift dat thuis hoort in de kast van
iedere orthopedisch chirurg, zoals een gerenommeerd
kookboek in een goed restaurant.

I.C. Heyligers.

Er is niets zo mooi als een zelf gemaakt slaatje (Janoeska, 2003).
Ron te Slaa (2003)

Die vis heet moet ook de graad hebben.
H.M. van der Vis (1997)

Woordspelingen maken op een achternaam is nooit origineel.
T.V.S. Klos (2000)
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De UEMS - sectie Orthopedie en Traumatologie: verslag 2003
De sectie Orthopedie en Traumatologie van de UEMS
vergaderde in 2003 op 9 en 10 mei te Roosendaal,
Nederland en op 24 en 25 oktober te Nicocia, Cyprus.
Op 11 en 12 oktober 2003 werd door de Board weer
het EBOT-examen georganiseerd deze keer te
Amsterdam in het OLVG. Andermaal een eerste deel
schriftelijk met 20 meerkeuze-vragen. Een tweede deel
is mondeling waarbij de kandidaat langs 5 groepen van
twee examinatoren gaat die hem telkens over een
bepaald thema ondervragen. De 5 thema's zijn : ‘basic
science, paediatric orthopaedics, spine, upper leg, lower
leg’. Van ieder thema wordt naast de orthopedische
aspecten ook aandacht besteed aan de traumatologie
van het bewegingsstelsel. Nog steeds wordt het aantal
kandidaten beperkt vooral om organisatorische (o.a.
financiële) redenen. Vanaf 2004 zal echter meer actie
worden ondernomen om het aantal kandidaten te doen
toenemen en er wordt veel belangstelling verwacht uit
de nieuwe EU-landen. Hoewel het examen geen offi-
ciële status heeft en het bijvoorbeeld geen accreditatie
voor vestiging in Europa verleent, lijdt het geen twijfel
dat het in de komende jaren aan status zal winnen en
een dan zeer belangrijk onderdeel van het curriculum
vitae van orthopeden kan worden. Het handhaven van
onder andere een zeer hoge kwaliteit bij de organisatie,
selectie van examinatoren, techniek van examineren is
het eerste doel dat de Board zich heeft gesteld. Bij de
inrichting van de 3 eerste examens lijkt men daar volle-
dig in geslaagd. Een van de middelen is het inrichten
van een ‘examiners-course’. Deze vond ook in het
OLVG plaats op 10 en 11 oktober 2003. Door het
organiseren van deze cursus waar wordt ingegaan op
onder andere de redactie van vragen, techniek van
ondervragen, gedragsregels tijdens de ondervraging,
wordt een pool van examinatoren gevormd die allemaal
volgens dezelfde techniek opgeleid ook een garantie
zijn voor een zo gelijkwaardig mogelijk verloop van de
ondervraging. Wij verwachten dat de aanwezigheid van
opgeleide examinatoren in verschillende landen de start
kan geven voor het inrichten van examens of verbeteren
van bestaande systemen.
Het volgende EBOT-examen vindt plaats te Berlijn op
9 en 10 oktober 2004. Daaraan voorafgaand weer een
examinatorencursus op 8 en 9 oktober 2004. De deel-
nemers aan de cursus hebben na afloop de gelegenheid

om als ‘observer’ examens bij te wonen en zodoende
nog praktische ervaring op te doen.

Op de reguliere bijeenkomsten van de sectie is vooral
weer aandacht besteed aan de onderwerpen die ook in
2002 werden behandeld. In Roosendaal werd o.a. de
naam van de sectie weer in zijn oorspronkelijke versie
hersteld en wel als: ‘UEMS Section of Orthopaedics and
Traumatology’, nadat enkele jaren ‘Traumatology’ niet
meer in de naam voorkwam.
Na het vaststellen van ‘Minimal Requirements for
Orthopaedic Specialist Training’ in 2002 (revisie van de
eerste editie uit 1989) wordt nu aan een advies gewerkt
over eisen te stellen aan opleiders en opleidingsinrich-
tingen. Vooral de controlesystemen zijn vaak het strui-
kelblok. Er zijn nog vele landen waar men niet veel voelt
voor visitaties en dergelijke of waar dat zelfs als bedrei-
gend wordt ervaren. De landen waar dit wel functio-
neert (zoals in het Verenigd Koninkrijk, Nederland en
Ierland) zijn de pleitbezorgers. Overigens heeft de cen-
trale UMES hierover al wel een aanbeveling gegeven.

Vergelijken van de systemen van behandeling van medi-
sche aansprakelijkheid en verzekering hiervoor kan tot
aanbevelingen leiden aan de nationale verenigingen om
het gesprek met de bevoegde autoriteiten aan te gaan.
In sommige landen loopt de situatie echt uit de hand.
Mede uit beroepsbelang is hier ook voor de overkoepe-
lende Europese organisaties een rol weggelegd.
Langzaam komt in de meeste landen een systeem van
gecontroleerde (soms verplichte) CME /CPD tot stand.
Op termijn is te verwachten dat ook Europese regelge-
ving zich zal gaan bemoeien met het toezicht op kwali-
teitshandhaving en dus na- en bijscholing, indien men
althans het vrije verkeer wil blijven voorstaan. Alleen in
Nederland is al een officiële re-accreditatie voor specia-
listen aan de gang ook al is die vooralsnog vooral op basis
van beoordeling van werkelijk aktief in het beroep bezig
zijn. Uiteraard zal in de toekomst ook na- en bijscholing
betrokken worden. Ook dit moet echter een zaak van
het beroep zelf blijven en er is dus haast geboden in die
landen waar nog niets wordt ondernomen voor het offi-
cialiseren van CME vóór de overheid dit ter hand neemt.
Het is wellicht veelzeggend dat deze materie binnen de
EG-instanties onder de bevoegdheid valt van het direc-
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toraat-generaal dat o.a. in zijn titel ‘consumer protec-
tion’ voert. De sectie Orthopedie en Traumatologie
heeft tegenwoordig een subgroep die CME-activiteiten
in de Europese landen een ‘European accreditation’ in
de vorm van een bepaald aantal uren/punten kan gaan
verlenen. Aanvragen kunnen via de nationale afgevaar-
digden in de sectie gedaan worden.
Tijdens het EFORT-congres in Helsinki was de sectie
aanwezig met een stand waar informatiemateriaal o.a.
over het examen werd verspreid. Ook werd een alge-
mene informatiebrochure over UEMS en de sectie uit-
gedeeld en was een nieuwe uitgave van de ‘Orthopaedic
Manpower data in Europe’ beschikbaar. Deze laatste
uitgaven werden mede mogelijk gemaakt vanuit bijdra-
gen van Biomet/Ortomed in Nederland.

De samenwerking met EFORT blijft voortreffelijk.
EFORT steunt de organisatie van het examen finan-
cieel. De sectie verzorgt voor EFORT de organisatie van
‘EFORT on Tour’. Er is een goede afspraak over de

respectievelijke werkterreinen. De voorzitter van de sec-
tie is qualitate qua lid van het EFORT-executive.
Op het eind van de vergadering te Nicosia werd Dr.
Richard Wallensten als nieuwe voorzitter van de sectie
en Board geïnstalleerd. 

De  samenstelling van het bestuur van de sectie is nu
als nu als volgt:
Dr. Richard Wallenstein, voorzitter (Zweden)
Dr. Hanne Hedin, secretaris (Zweden)
Dr. Auguste Schumacher, 
penningmeester (Luxemburg)
Dr. Marc Speeeckart, oud-voorzitter (Nederland)
Informatie over de UEMS, de sectie Orthopaedie en
Traumatologie is te verkrijgen bij de NOV-afgevaar-
digden. Ook bij: www.uems.net / www.uems-
ortho.org / ebotexam@mail.telepac.pt

dr. M.T.C. Speeckaert

Dit examen wordt afgenomen op 9 en 10 oktober 2004
te Berlijn.
Exameneisen: (1) ingeschreven als inwoner van de Euro-
pese Unie (EU) met inclusie van Noorwegen, Zwitserland
en de aspirant-lidstaten van de EU; (2) inschrijving als
orthopedisch chirurg (in Nederland MSRC-registratie) en
(3) goede beheersing van de Engelse taal.
De titel die met het met een voldoende resultaat afleg-
gen van het EBOT-examen wordt verkregen is: ‘Fellow

of the European Board of Orthopaedics and Trauma-
tology’
Inschrijving uiterlijk 30 juni 2004. Maximum aantal
deelnemers is 40.
Inlichtingen: 
ebotexam@mail.telepac.pt/www.ebotexam.20m.com

Prof.dr. Jorge Mineiro, voorzitter EBOT-examencom-
missie

Het jaar 2004 wordt weer een bijzonder jaar voor Delft;
na het succesvolle eerste congres in 2002 organiseert
Stichting Delfts Blauwe Plekken het tweede congres
over ‘Evidence-Based Fracture Care’ op vrijdag 16 april
a.s. in de Technische Universiteit Delft. ‘Evidence-
Based Medicine’ is erg in trek maar is de theorie ook
toepasbaar in de dagelijkse trauma praktijk?
Onder ‘Evidence-Based Medicine’ verstaat men in de
traumatologie, het behandelen van de ongevalspatiënt op
een optimale, wetenschappelijk onderbouwde wijze. De
zorg voor de patiënt wordt gebaseerd op onze klinische
ervaring, het best voorhanden zijnde wetenschappelijke
bewijs en de specifieke problemen die deze patiënt heeft.
Dit tweede ‘Evidence-Based Fracture Care’ congres
beoogt de praktische toepassing van bovenstaande defini-
ties in de dagelijkse praktijk van de fractuurbehandeling
nader in beeld te brengen. Nederlandse hoogleraren in de

Evidence-based fracture care II

traumatologie kaarten ieder een ‘Evidence-Based’ onder-
werp aan. Buitenlandse sprekers met ervaring in de trau-
matologie delen hun expertise. Deze en andere
praktische aspecten komen aan bod tijdens dit interactie-
ve congres voor chirurgen, orthopedisch chirurgen, arts-
assistenten en gipsverbandmeesters.
Door middel van ‘expert-lectures’ en workshops over
innovaties kunnen mensen uit het veld weer kennis
nemen van de visie op ‘Evidence-Based  Fracture Care’.
Een aantal specifieke onderwerpen zoals osteoporotische
fracturen en sporttraumatologie worden deze dag nader
belicht. Bovendien is er een aparte wetenschappelijke
sessie voor arts-assistenten. De firma's Synthes en
Mathys hebben een stipendium beschikbaar gesteld voor
het beste wetenschappelijke traumatologisch onderzoek
dat de afgelopen twee jaar door een arts-assistent is ver-
richt. Dit stipendium wordt vanaf 2004 als het ‘René

Fellowship-examen 2004 van de ‘European Board of Orthopaedics and
Traumatology’ (EBOT)
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Marti Stipendium’ tweejaarlijks geëffectueerd.
Wij hopen op uw komst en kritische medewerking en
wensen u een plezierig en leerzaam congres toe!

Namens Stichting ‘Delfts Blauwe Plekken’:
Maarten van der Elst, chirurg-traumatoloog
Peter van den Berg, gipsverbandmeester
Ron te Slaa, orthopedisch chirurg

Programma
08.00 Ontvangst en koffie
09.00 Opening congres door dr. R.M. Bloem, 

H. Goudappel

Evidence-based traumatologie
Voorzitters: dr. M. van der Elst, prof.dr. A. van Kampen
09.10 ‘The acute humeral shaft fracture: 

non-randomised evidence’, J. Schuren, MSc
09.30 ‘Evidence-Based Traumatology, so what?’ 

prof.dr. Chr. van der Werken
09.50 Behandeling periprothetische fracturen na 

totaleknieartroplastiek. Evicende-Based? 
prof.dr. J.A.N. Verhaar

10.10 25 jaar Traumatologie in Nederland
prof.dr. R.K. Marti

10.30 Koffiepauze

Osteoporose en fractuur behandeling
Voorzitters: dr. R.M. Bloem, prof.dr. A.B. van Vugt
11.00 Osteoporose en traumatologie; 

het Gronings model, drs. J.H. Hegeman
11.20 ‘Internal fixation in osteoporotic bone, 

including the LCP principles’
Dr. med. Chr. Sommer, Chur, Zwitserland

11.40 ‘Precontoured plates and complex 
(osteoporotic) elbow fractures’
S. O'Driscoll, M.D., Ph.D., Rochester, USA

12.00 Vertebroplastieken bij osteoporotische 
wervelfracturen, dr. P.D.S. Dijkstra

Jansen-Lamoré symposium
Voorzitters: P. van den Berg, prof.dr. R.K. Marti
12.20 Voordrachten arts-assistenten ten behoeve van

‘René Marti Stipendium’
12.50 Reisverslag door winnaar Mathys 

Stipendium 2002, dr. M. Edwards
13.00 Lunch

13.45Workshops

Schot- en steekverwondingen
Voorzitters: dr. M.R. de Vries, prof.dr. J.A.N. Verhaar
14.30 ‘Life and limb-saving procedures after violence 

associated injuries’, Chr. Maraspini, FCS (SA) 
Orthopaedics, Kaapstad, Zuid-Afrika

14.50 ‘Gunshot wounds in extremities, 
treatment options’, H.H. Volkersz, FCS (SA) 
Orthopaedics, Sunnyhill, Zuid-Afrika

15.10 Wild-west in de lage landen, 
prof.dr. A.B. van Vugt

15.30 Theepauze

Sport traumatologie
Voorzitters: dr. R.L. te Slaa, prof.dr. Chr. van der Werken
16.00 Epidemiologie van voetballetsels, dr. H. Inklaar
16.20 Letsels op het voetbalveld, drs. M.P. Heijboer
16.40 Letsels op het rugbyveld, mw. dr. S.C. Veltkamp

17.00 Fokke en Sukke met delfts blauwe plekken

17.20 Afsluiting congres door dr. M.R. de Vries
Overhandiging ‘René Marti Stipendium 2004’

17.30 Borrel en Indisch buffet

Algemene informatie
Locatie: Technische Universiteit Delft, 
Mekelweg 5, 2628 CC Delft. 

Kosten voor deelname: arts-assistenten / gipsverband-
meesters € 75,-. Medisch specialisten € 125,-. Deze
prijs is inclusief congrestas, koffie, thee, lunch, borrel en
Indisch buffet.

Wijze van inschrijving: Aanmelding is mogelijk door in-
zending van een inschrijfformulier (te verkrijgen via de con-
gresorganisatie, zie onder). Na ontvangst van uw betaling
ontvangt u een definitieve bevestiging met routebeschrij-
ving. Inschrijving is mogelijk tot uiterlijk 31 maart 2004. 

Voertaal: Met uitzondering van de toespraken van de
buitenlandse sprekers is de voertaal van het congres
Nederlands.

Accreditatie: Nederlandse Orthopaedische Vereniging:
4 punten. Nederlandse Vereniging voor Heelkunde: 5
punten, categorie 1. Aanmelding voor deelname ‘René
Marti Stipendium’: Het congres biedt aan arts-assisten-
ten de mogelijkheid deel te nemen aan een wetenschap-
pelijke sessie: het Jansen-Lamoré symposium. Uit een
aantal voordrachten kiest de jury het beste wetenschap-
pelijke traumatologische artikel of proefschrift van de
afgelopen 2 jaar. De winnaar ontvangt hiervoor het
‘René Marti Stipendium’ ter waarde van € 2500,-. Arts-
assistenten kunnen zich vóór 1 maart 2004 aanmelden
door per mail een abstract (max. 200 lettertekens) te
sturen naar het congressecretariaat.

Onder auspiciën van: 
Stichting Delfts Blauwe Plekken
Secretariaat: Hooghiemstraplein 102, 3514 AX Utrecht
Tel.: 030-2769174, E-mail: DBP@xs4all.nl
Website: www.delftsblauweplekken.nl
Rekeningnummer Postbank: 9140627 Delft
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De hierna volgende tekst is intergraal overgenomen uit een
brief die uit naam van de minister voor Volksgezondheid,
de heer Hoogervorst, onlangs aan de directies en Raden
van Bestuur van de Nederlandse instellingen voor gezond-
heidszorg is verzonden. Hoewel orthopedisch chirurgen
slechts in hoge uitzondering tot de direct geadresseerden
zullen behoren meent het bestuur van de NOV dat de in de
brief aangekondigde wettelijke maatregelen verstrekkende
gevolgen kunnen hebben voor de werkwijze van orthope-
disch chirurgen in de Nederlandse ziekenhuizen en beveelt
zij lezing van de brieftekst van harte aan. Het bestuur heeft
over het onderwerp, hergebruik van menselijk weefsel, via
ondergetekende zowel contact met mevrouw Huisman van
VWS als mede met mevrouw van Sliedrecht van de
Inspectie Gezondheidszorg. Indien u vragen heeft kunt u

zeker gebruik maken van het in de bief meegegeven adres
van mevrouw Huisman, maar wilt u daarbij zo vriendelijk
zijn ondergetekende een afschrift van uw correspondentie
te zenden. Zodoende blijft het NOV-bestuur op de hoog-
te van gevolgen en maatregelen die deze wetgeving voor
het orthopedisch handelen heeft.

De bedoelde wet en het Eisenbesluit zijn zonder be-
trokkenheid van de NOV tot stand gekomen. Wel is de
NOV in 2002 en 2003 via enkele deskundigen om
commentaar gevraagd aangaande interne rapportage
van VWS en de Inspectie.

F.J. van Oosterhout, orthopedisch chrirurg
f.vanoosterhout@rivas.nl

Nieuwe wet: Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (WVKL)

Brieftekst

Deze brief heeft als doel u over de gevolgen van het in werking treden van een nieuwe wet te informeren: de
Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (WVKL). De wet is bedoeld om patiënten te beschermen tegen
kwalitatief slecht of onveilig lichaamsmateriaal. Ik verzoek u als leidinggevende in uw ziekenhuis, goede nota
van deze brief te nemen en zo nodig op tijd actie te ondernemen zodat de betrokken afdelingen in uw zieken-
huis straks aan de nieuwe wettelijke eisen kunnen voldoen.

Om welke ziekenhuisafdelingen gaat het hierbij? Vooral de afdelingen die humane cellen en weefsels
(lichaamsmateriaal) voor later geneeskundig gebruik bewaren, moeten hun werkwijze mogelijk aanpassen
aan de nieuwe wettelijke eisen. Ik raad u aan na te gaan of er (medisch-specialistische) afdelingen of wellicht
operatiekamers zijn die weefsels en cellen bewaren die zijn bestemd voor de geneeskundige behandeling van
patiënten. Als opslag plaatsvindt, moet beslist worden of deze gehandhaafd blijft dan wel wordt overgedra-
gen aan een instelling die door VWS is of wordt erkend als orgaanbank. Blijft de opslag gehandhaafd, dan
moet uw ziekenhuis (of de betrokken afdeling) daarvoor een erkenning als orgaanbank vragen.
Deze brief bevat informatie over de nieuwe wet en over de belangrijkste veranderingen waar ziekenhuizen mee
te maken krijgen. Naast de wet is er nog een uitvoeringsbesluit in de maak; het Eisenbesluit lichaamsmateriaal,
waar u (dit najaar) nader over zult worden geïnformeerd.

Stand van zaken van de wet
Op 28 januari 2003 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de WVKL. De wet is op 4 maart (red. 2003) in het
Staatsblad gepubliceerd. Het doel van de WVKL is patiënten die lichaamsmateriaal ontvangen, te beschermen
tegen kwalitatief slecht of onveilig materiaal. De WVKL stelt eisen aan het omgaan met menselijk lichaamsmate-
riaal, deze eisen staan in het Eisenbesluit lichaamsmateriaal.

Na de vaststelling van het Eisenbesluit treden wet en Eisenbesluit tegelijkertijd in werking. Volgens de huidi-
ge planning is dat in het tweede kwartaal van 2004.

Achtergrond van de nieuwe wet
Aanleiding voor het maken van de WVKL is een onderzoek van de Gezondheidsraad: “Naar goed gebruik,
lichaamsmateriaal in de gezondheidszorg”; Den Haag: 1994, adviesnummer. 1994/01. Hieruit bleek dat er
grote verschillen zijn in de maatregelen die ziekenhuizen treffen om bijvoorbeeld infectieoverdracht te voor-
komen bij het gebruik van lichaamsmateriaal. De Gezondheidsraad beval destijds aan, de veiligheid en kwali-
teit van dit soort producten wettelijk te regelen.

vervolg op de volgende pagina
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Inhoud van de wet
De WVKL verplicht ziekenhuizen om lichaamsmateriaal (organen en autoloog materiaal uitgezonderd) dat
beschikbaar komt en bestemd is voor geneeskundige behandeling, aan te bieden aan een door het ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkende orgaanbank. Daarbij kan het bijvoorbeeld gaan om:
- navelstrengbloed; 
- heupkoppen;
- beenmergtransplantaties;
- sperma dat wordt gebruikt voor de behandeling van onvruchtbaarheid.
Ook het in Nederland invoeren van lichaamsmateriaal dient te gebeuren via een erkende orgaanbank.

De wet kan nadere eisen stellen aan het wegnemen, bewaren, bewerken, vervoeren en overdragen van lichaams-
materiaal. Deze eisen staan straks in het eerder genoemde Eisenbesluit lichaamsmateriaal. Het Eisenbesluit geeft
ook de mogelijkheid om normen aan te wijzen die een praktische invulling vormen van de gestelde eisen.
Betrokken partijen krijgen de mogelijkheid hun inbreng te geven bij de formulering van deze normen.

Gevolgen voor de ziekenhuizen
Voor afdelingen waar het lichaamsmateriaal beschikbaar komt, is het belangrijkste dat: 
- lichaamsmateriaal (organen en autoloog materiaal uitgezonderd) moet worden aangeboden aan een door 
de minister van VWS erkende orgaanbank.

Overigens wordt bij het beschikbaar komen van lichaamsmateriaal na een operatie van de donor (waarbij bij-
voorbeeld een heupkop beschikbaar kan komen), de informatieverstrekking aan de donor en de wijze waar-
op toestemming moet worden gevraagd, vooralsnog geregeld door de Wet inzake de overeenkomst tot
geneeskundige behandeling (WGBO). 

Voor afdelingen die het lichaamsmateriaal voor geneeskundige behandeling bewaren, is van belang dat:
- zij daarvoor een erkenning als orgaanbank moeten aanvragen;
- zowel voor het bewaren, als het bewerken, vervoeren en overdragen, wettelijke eisen gelden.

Voor afdelingen die het lichaamsmateriaal bij een geneeskundige behandeling gebruiken, is van belang dat:
- zij op de hoogte zijn van het feit dat de WVKL vereist dat lichaamsmateriaal dat beschikbaar komt, eerst
moet worden aangeboden aan een orgaanbank;
- zij vastleggen waar het lichaamsmateriaal vandaan komt en bij wiens behandeling het is gebruikt.

Bij het niet in acht nemen van de wettelijke regels is de Wet op de economische delicten van toepassing.

Voorwaarden voor de verlening van een erkenning als orgaanbank
De Minister van VWS kan een erkenning als orgaanbank verlenen aan instellingen die lichaamsmateriaal wil-
len bewaren, als zij aan de volgende voorwaarden voldoen: 
- de erkenningverlening draagt bij aan een doelmatige voorziening in de behoefte van lichaamsmateriaal;
- de aanvrager voldoet naar verwachting aan de eisen die aan een orgaanbank worden gesteld;
- de orgaanbank verstrekt geen financiële uitkeringen aan oprichters, bestuurders of anderen.

Instellingen die in aanmerking willen komen voor een erkenning als orgaanbank, kunnen dat schriftelijk ken-
baar maken. Nadere informatie over de te volgen procedure wordt dan toegestuurd.

Mocht u naar aanleiding van deze informatie nog vragen hebben dan kunt u zich richten tot mw. ir. G.J. Huis-
man van de Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie, telefoonnummer 070-3405078. U kunt de
tekst van de wet bekijken op www.overheid.nl (te zoeken via kamerstukken, nummer 27844 en Staatsblad 90).
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De Stichting Anna-Fonds ondersteunt in financiële
zin fundamenteel en toegepast onderzoek naar afwij-
kingen en ziekten van het steun- en bewegingsappa-
raat, vooral de biomechanische aspecten ervan. De

hoogte van de subsidie bedraagt € 15.000,- per pro-
ject. De te subsidiëren projecten moeten binnen 2 jaar
na toekenning van de subsidie zijn afgerond.
Een vergoeding van materiele kosten, van methodolo-
gische ondersteuning of van data-analyse, behoort tot
de mogelijkheden. De aanvragen uit orthopedische
regionale opleidingsclusters krijgen prioriteit. De sub-
sidie kan ook betrekking hebben op onderzoek in ont-
wikkelingslanden.

De subsidieaanvragen kunnen worden ingediend
worden via onze website: www.annafonds.nl. De slui-
tingsdatum is 1 april 2004.
De wetenschappelijke commissie van deskundigen
werkzaam in de orthopedie, revalidatie, biomedische
technologie en traumatologie, adviseert het bestuur
van het Anna-Fonds bij de beoordeling van de pro-
jectvoorstellen.
De uitkomsten worden voor 1 juli 2004 bij de aan-
vragers bekendgemaakt.

Dr. J.W.W. Coebergh, voorzitter
Mr. J. Booij, secretaris-penningmeester

Aankondiging van de subsidieronde 2004 van het Anna-Fonds
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1. Kopij en illustraties worden in enkelvoud ingezonden.

2. De kopij dient eenzijdig te worden afgedrukt op papierformaat
A4, met inachtneming van een anderhalve regelafstand en rondom
een marge van 3 centimeter. De tekst dient ook te worden aange-
leverd op een floppydisk of Cd-rom volgens het tekstverwerkings-
programma ‘MS Word’. Digitale afbeeldingen dienen niet in het
tekstbestand te worden opgenomen, maar in aparte bestanden
geplaatst te worden (zie verder onder punt 7).

3. De ingediende kopij moet in de Nederlandse taal geschreven
zijn. Plaats het paginanummer in de rechter bovenhoek van elke
pagina. Artikelen en casuïstische mededelingen dienen in het alge-
meen de volgende structuur te hebben: Titel, Samenvatting,
Inleiding (zonder koptitel), (Patiënten en) Methode, Resultaten,
Discussie, Abstract, Literatuur, waarbij elk onderdeel op een nieu-
we pagina begint. Onder ‘Abstract’ dient een letterlijke vertaling
van de samenvatting in het Engels te worden weergegeven.
Er wordt een maximum gesteld aan het aantal woorden per inge-
diend manuscript. De auteur kan dit aantal o.a. controleren in het
tekstverwerkingsprogramma.
Voor casuïstische mededelingen dienen maximaal 1500 woorden
te worden gebruikt, voor oorspronkelijke artikelen maximaal 2000
en voor proefschrift/boekbesprekingen maximaal 400 woorden.
In de tekst dient telkens een zelfde lettertype en formaat te worden
gehanteerd en géén gebruik te worden gemaakt van vet of cursief
gedrukte letters. Alle tekst, inclusief koptitels, moet steeds aan de
linkerzijde van de tekstkolom via een ingestelde kantlijn beginnen.
Gebruik voor tabellen en onderschriften van figuren of illustraties
afzonderlijke pagina’s. Tabellen, figuren en illustraties worden
genummerd in de volgorde waarin zij in de tekst voorkomen.
Naam en (compleet) adres vermelden van de correspondentieau-
teur. Van de overige auteurs dienen titulatuur en naam, functie en
instituut vermeld te worden.

4. Voor de spelling van de Nederlandse taal wordt de voorkeur-
spelling volgens de Woordenlijst van de Nederlandse Taal, het
zogenaamde ‘groene boekje’ gevolgd. De redactie behoudt zich
het recht voor zonodig veranderingen in woordgebruik, zins-
bouw, spelling en indeling aan te brengen. Essentiële veranderin-
gen geschieden uiteraard in overleg met de auteur.

5. Naar literatuur wordt verwezen met een nummer in superscript
dat geplaatst wordt na het leesteken aan het einde van de desbe-
treffende zin. De nummering verloopt in de volgorde waarin de
referenties in de tekst worden vermeld.

6. De literatuurlijst dient te worden gerangschikt naar het num-
mer van de verwijsnoot. Maak daarbij geen gebruik van de auto-
matische nummering van het tekstverwerkingsprogramma. Elk
nummer krijgt een nieuwe regel; nummer, namen en voorletters
van alle auteurs (alleen de eerste 6 noemen, daarna et al.); volle-
dige titel van de publicatie; de naam van het tijdschrift in de stan-
daardafkorting volgens de Index Medicus; jaartal; deelnummer:
eerste en laatste bladzijde.

Volg onderstaande voorbeelden voor: 
een tijdschrift (A), een boek (B), een hoofdstuk uit een boek
onder redactie (C).
A. Pearce C, Hekman W, Nouhuys F van, Spierdijk J. Lever-
beschadiging door geneesmiddelen, in casu halothane. Ned
Tijdschr Geneesk 1964;109:1069-71.

B. Hammes Th. De narcose, Leerboek, 3e druk. Amsterdam:
Scheltema & Holkema’s Boekhandel, 1919.
C.Wijhe M van. De lachgas-zuurstof narcose volgens Zaaijer. In:
Lange JJ de, Mauve M, Reeser LDL, Rupreht J, Smalhout B,
Bongertman-Diek JM, red.; Van Aether naar Beter. Utrecht:
Wetenschappelijke Uitgeverij Bunge, 1988:39-44.

7. Wanneer figuren worden meegezonden, dienen deze de vorm
van tekeningen met zwarte inkt of van contrastrijke zwartwitfoto’s
(opzichtmodel) te hebben. Ook kunnen digitale afbeeldingen
worden meegezonden in het ‘TIFF’-bestandsformaat met een
minimale resolutie van 300 dots-per-inch (dpi) en een minimum
breedte van 20 cm. Iedere figuur dient in een apart figuurbestand
geplaatst te worden op de Cd-rom.
Op microfoto’s moet een lijnstuk met schaalverdeling worden
aangebracht, waardoor de ware grootte van het object is af te
lezen. Bij letters en tekens in de figuren dient rekening gehouden
te worden met verkleining: gewoonlijk verkleint men de figuren
naar de breedte van een kolom. Elke figuur dient een onderschrift
te krijgen. Alle onderschriften moeten op een afzonderlijke pagi-
na worden verzameld.
Iedere tabel moet worden samengesteld zonder lijnen of hokjes en
dient derhalve uitsluitend tekst of cijfermateriaal te bevatten, al of
niet in kolommen. Maak dus geen gebruik van de tabelfunctie van
het tekstverwerkingsprogramma, maar scheid kolommen door mid-
del van een enkele druk op de ‘TAB’-toets. Daarbij moet telkens een
zelfde lettertype en formaat worden gehanteerd en géén gebruik
worden gemaakt van cursief of vet gedrukte letters. Aan elke tabel
dient een eigen pagina en een opschrift te worden gegeven.

8. Kopij en illustraties worden ingezonden aan het redactieadres:
dr. A. de Gast, hoofdredacteur
Vrije Universiteit Medisch Centrum
de Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
020-4442987 (werk), 070-4445714 (prive)
redactie-ntvo.org@vumc.nl

9. Door het aanbieden van kopij verklaart de inzender dat het
manuscript ook niet aan een ander tijdschrift wordt aangeboden,
dat de als auteurs genoemde personen instemmen met hun vermel-
ding als zodanig en dat de auteurs ermee instemmen dat de redac-
tie de kopij ter beoordeling voorlegt aan haar adviseurs. In een
begeleidend schrijven dient de inzender ook te verklaren, dat indien
de kopij in het Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie wordt
gepubliceerd, de inzender alle rechten van bedoelde kopij met
betrekking tot verveelvoudiging en/of openbaarmaking door mid-
del van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan
ook overdraagt aan de Nederlandse Orthopaedische Vereniging.

10. Toestemming van de auteur(s) en de uitgever is vereist voor
het gebruik van eerder gepubliceerd materiaal en dient het manu-
script te vergezellen bij de aanbieding voor publicatie.
Manuscripten die betrekking hebben op onderzoek bij
(proef)personen worden slechts geaccepteerd op voorwaarde dat
in de tekst vermeld staat dat de studie is goedgekeurd door de
Medische Ethische Commissie van de instelling, waar het onder-
zoek heeft plaatsgevonden.
Manuscripten die betrekking hebben op onderzoek bij proefdie-
ren worden slechts geaccepteerd op voorwaarde dat in de tekst
vermeld staat dat de studie is goedgekeurd door de Dier
Experimenten Commissie van de instelling, waar het onderzoek
heeft plaatsgevonden.

Richtlijnen voor auteurs 

(versie maart 2004)
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Congresagenda

20 . 3 Centrale Cursus Orthopedische Chirurgie Onderste extremiteiten III, Collegezaal 5, 
AMC, Amsterdam, Inl: Mw. W.C. Stigter, Bureau Boerhaave Commissie Tel.: 071-5275280
w.c.stigter@lumc.nl / www.boerhaavenet.nl

27 . 3 14e Jaarcongres Ned. Vereniging voor Arthroscopie, ‘An update in ACL surgery’
De Heerlickheijd, Ermelo, Inl.: H.P. Hu, h.hu@hccnet.nl

30 . 3 – 3 . 4 23rd Annual Meeting EPOS, Geneva International Congress Center (CICG) Genève, Zwitserland
Inl.: info@symporg.ch, www.symporg.com/conferences/2004/epos2004

16 . 4 2e Traumacongres RdGG: Delfts Blauwe Plekken, Evidence Based Fracture Care, TU Delft, Delft
Inl: DBP@xs4all.nl / www.delftsblauweplekken.nl

23 . 4 ‘New trends in total joint replacement’, Familiehotel Paterswolde
Inl: J.J.A.M. van Raay, Tel: 050-5243970, J.Blaauw@mzh.nl 

2 – 5 . 5 9th International congress on surgery of the shoulder, Grant Hyatt Washington atrium, 
Washington, USA, Inl.: Robert H. Cofield, fax: 001 5072664234, cofield.robert@mayo.edu

19 – 23 . 5 17th Meeting Internation Intradiscal Therapy Society, München
Inl: R. Deutman, deutman@planet.nl / www.iits.org

3 – 5 . 6 13th Congress of the European Rheumatoid Arthritis Surgical Society, Lund, Denemarken*
urban.rydholm@ort.lu.se, www.erass.org/congress

4 . 6 Voorjaarsvergadering NOV, Jaarbeurs, Utrecht*

21 . 6 Arthroplasty of the Shoulder and Elbow, UMC Utrecht, Utrecht*
Inl: dr. W.J. Willems /orthopaedie@olvg.nl

22 – 24 . 6 Arthroplasty of the Shoulder and Knee, UMC Utrecht, Utrecht*
Inl.: dr. W.J. Willems / orthopaedie@olvg.nl

23 – 26 . 9 Xth Instructional Course Lectures of EFORT, Groningen*

1 . 10 Najaarsvergadering NOV, Leiden*

19 – 20 . 11 11th Brussels International Spine Symposium, Brussel, België
Inl.: R. Gunzburg / r.gunzburg@worldonline.be, Tel.: +32-3-2402705

20 . 11 Gezamenlijk congres BVOT en NOV, Antwerpen, België*

21 . 11 4e Jaarcongres Dutch Spine Society, Triavium, Nijmegen
Inl.: M. de Kleuver, Tel.: 024-3659300, secretariaat@maartenskliniek.nl

25 – 27 . 11 14th Annual meeting EORS, Koninklijk Tropeninstituut, Amsterdam
Inl: Ineke Huidekoper, Tel: 024-3613366, eors2004@orthop.umcn.nl / www.eors2004.nl

2005

13 – 14 . 1 Jaarcongres NOV, Eindhoven*

*verdere informatie beschikbaar op besloten deel website NOV: www. orthopeden.org/net
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