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De lente is in de lucht. Laat maar komen na die winterperiode. Naast de 
meteorologische veranderingen gaan er dit jaar ook klimaatveranderingen
plaatsvinden in de gezondheidszorg die ook de orthopedie zullen treffen. 
Sinds 1 februari moeten ziekenhuizen namelijk voor bepaalde ingrepen met
elkaar gaan concurreren. Hoewel bedoeld om de kosten voor de zorg en daar-
mee premiestijgingen te verhinderen zullen zowel patiënt als specialist moeite
hebben om de ‘voordelen’ te appreciëren. Verzekeraars gaan namelijk met de
ziekenhuizen onderhandelen over prijs en kwaliteit van orthopedische behan-
delingen.
Zo kan het zijn dat een verzekerde niet zonder bijbetaling terecht kan in het 
ziekenhuis van keuze, dat er in een bepaald ziekenhuis voor de verzekerde
slechts een beperkte orthopedische menukaart is en dat een specialist van de
zorgverzekeraar geen toestemming krijgt bij hun patiënten het type heuppro-
these te plaatsen waarmee hij/zij al jaren goede ervaring heeft. O ja, of de
verpleging dan voor die patiënt die via zorgverzekeraar X een nieuwe heup
krijgt voor het slapengaan wel een chocolaatje op het hoofdkussen kan leggen
(terwijl de kamergenoten van zorgverzekeraar Y met afgunst toekijken).
Geloof me ik heb uit betrouwbare bron dat het zelfs om dat soort triviale zaken
gaat. De patiënt met de elders (bij de merkdealer) geplaatste totaleheuppro-
these meldt zich jaren later in een ziekenhuis (de vakgarage) waar ervaring
en reserveonderdelen ontbreken. 
Kwaliteitseisen voor de door orthopedische chirurgen uitgevoerde behandelin-
gen kunnen wellicht het best binnen de beroepsgroep vastgesteld en gecontro-
leerd blijven worden. Het toetsen van nationale en internationale
kwaliteitseisen kunnen uitstekend door NOV (commissie kwaliteit) en aanpa-
lende instanties (bijvoorbeeld CBO) worden uitgevoerd. Een verstandige zie-
kenhuisdirectie laat zich niet in met deze praktijken van de zorgverzekeraar
die voornamelijk op grond van macro-economische overwegingen juist de
belangen van de individuele patiënt en specialist kunnen schaden.
Orthopeden wees waakzaam.

Parallel hieraan lijkt er een leegloop te ontstaan in de ziekenhuizen van spe-
cialisten die gaan werken in privé-klinieken om er aan de lopende band knie-,
schouder- en heupoperaties uit te voeren. Dat dergelijke specialisten in de lan-
delijke pers zonder nadere uitleg als toporthopeden worden aangemerkt
bevreemd de oplettende lezer. Fantastisch als het allemaal goed gaat, maar ook
hier geldt, wie lost de complicaties op?

De redactieraad van uw Tijdschrift heeft een nieuw lid. Collega Taco Gosens
komt de gelederen versterken en de redactie anticipeert daarbij op toekomstige
ontwikkelingen. Ook wordt de redactieraad op korte termijn uitgebreid met
twee leden op het gebied van biomedische en biomechanische wetenschappen.
Ook zijn er plannen voor een adviesraad, samengesteld uit de
hoogleraren/afdelingshoofden orthopedie. Het hooglerarenconvent zal zich in
april over deze materie buigen.

De oorspronkelijke artikelen concentreren zich ditmaal rond het heupgewricht.
Daarnaast beschrijft collega Onvlee in een notendop het leven van de mar-
kante Paul Brand; door velen gezien als de grondlegger van de behandeling
van neuropathische voetafwijkingen. Verder treft u de gebruikelijke rubrieken
aan en wens ik u zoals steeds veel leesplezier.

Arthur de Gast, hoofdredacteur
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SAMENVATTING

Wij beschrijven de langetermijnresultaten (> 10 jaar) van 19
patiënten (20 heupen) die een pandakplastiek hebben onder-
gaan, vanwege heupdysplasie of de ziekte van Perthes. De media-
ne follow-up was 16 jaar.
Er werd gekeken naar het functioneren van de heup, uitgedrukt
in de Harris Hip Score, de IOWA Hip Score en de radiologische
kenmerken van de geopereerde de heup.
Verder werd de tevredenheid van de patiënten over het functio-
neren van de geopereerde heup ten opzichte van de niet-geope-
reerde heup gemeten met een VAS score.
De mediane scores voor de Harris Hip Score bedroegen 94
punten, voor de IOWA Hip Score 93. De mediane VAS score
was 7.8 op een schaal van 0-10. Radiologisch was bij 50% van de
heupen geen artrose aanwezig, bij 25% van de heupen geringe
artrose, in 25% matige artrose en bij geen een ernstige artrose.
Hieruit blijkt dat de pandakplastiek een goede behandeling is bij
het helpen voorkomen van (ernstige) coxartrose op de langeter-
mijn bij patiënten met heupdysplasie of de ziekte van Perthes.

INLEIDING

Heupdysplasie en de ziekte van Perthes vormen de be-
langrijkste indicaties voor een pandakplastiek. Zij heb-
ben gemeen dat het acetabulum het caput femoris on-
voldoende bedekt, door respectievelijk een te klein
acetabulum of een te groot caput femoris. Het doel van
de pandakplastiek is om een betere bedekking van het
caput femoris te bewerkstelligen door middel van aug-
mentatie van het craniale deel van het acetabulum
(pandak) met een aantal botspanen (figuren 1 en 2).
Hierdoor wordt de drukbelasting op het caput femoris
per oppervlakte-eenheid minder groot en zal er minder
snel coxartrose ontstaan.1
Bovendien maakt een pandakplastiek de heup beter ge-
schikt voor een totaleheupprothese op oudere leeftijd.1,2,3,4

Er zijn veel artikelen over het verband tussen heupdys-
plasie of de ziekte van Perthes en coxartrose.1-13

Weinstein et al. schatten dat 20- 50% van de degenera-
tieve heupaandoeningen een gevolg is van dysplasie van
het acetabulum.3 Harris vond dat van de onbehandelde
patiënten met heupdysplasie gemiddeld 50% een heup-
prothese kreeg voordat ze 60 jaar oud waren.5 Bij de
ziekte van Perthes is dit gemiddeld bij 25%.5
In dit onderzoek werd gekeken naar de uitkomstparame-
ters die betrekking hebben op het huidige functioneren
van de geopereerde patiënt en de radiologische ken-
merken van de geopereerde heup, met als doel een uit-

Lange termijnresultaten van de pandakplastiek bij
patiënten met de ziekte van Perthes of heupdysplasie

A.J.H. Vochteloo, W.R. Obermann en R.M. Bloem

Drs. A.J.H. Vochteloo, AGIO heelkunde (in vooropleiding
voor orthopedie) en dr. R.M. Bloem, orthopedisch chirurg,
Afdeling orthopedie, Leids Universitair Medisch Centrum,
Postbus 9600, 2333 ZA Leiden (thans Reinier de Graaf
Gasthuis te Delft, Reinier de Graafweg 1, 2625 AD Delft)
Dr. W.R. Obermann, radioloog, Afdeling radiodiagnostiek,
Leids Universitair Medisch Centrum, Postbus 9600, 
2333 ZA Leiden.
Correspondentie: dr. R.M. Bloem
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Figuur 1. Bekkenfoto met duidelijke dysplasie van de rech-
terheup, CE-hoek 0 graden.

Figuur 2. Bekkenfoto van dezelfde patiënt 15 jaar na een
pandakplastiek rechts, postoperatieve CE-hoek 35 graden.
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spraak te doen over de langetermijnresultaten van de
pandakplastiek in relatie tot het al dan niet optreden van
een vroegtijdige coxartrose.

PATIËNTEN EN METHODE

Tussen 1970 en 1990 werd bij 34 patiënten in het Leids
Universitair Medisch Centrum (LUMC) een pandak-
plastiek uitgevoerd. Van deze patiënten werden voor
deelname aan dit follow-uponderzoek de volgende in-
clusiecriteria gehanteerd: (1) een volledige documenta-
tie, (2) de mogelijkheid tot bezoek van de polikliniek
Orthopedie van het LUMC, (3) het ten tijden van het
follow-uponderzoek laten maken van nieuwe röntgen-
foto’s in het LUMC en (4) beheersing van de
Nederlandse taal. Van 34 patiënten was de documenta-
tie volledig. Op grond van het niet voldoen aan 1 of
meerdere van de overige inclusiecriteria werden hiervan
15 patiënten geëxcludeerd. Uiteindelijk werden 19
patiënten geïncludeerd, 8 mannen en 11 vrouwen met
20 geopereerde heupen (3 links, 17 rechts). De pa-
tiënten werden verdeeld in 2 hoofdgroepen op basis van
de oorspronkelijke operatie-indicatie, namelijk de ziekte
van Perthes of heupdysplasie. Er waren 14 heupen met
dysplasie en 6 met de ziekte van Perthes. Eén patiënte
met een dubbelzijdige heupdysplasie had aan beide
zijden een pandakplastiek ondergaan. De patiënten met
heupdysplasie werden verder onderverdeeld in 3 groe-
pen op basis van de leeftijd ten tijde van de ingreep, te
weten 0 t/m 18 jaar, 19 t/m 35 jaar en 36 jaar en ouder.
Alle patiënten vulden een vragenlijst in met hierin
vragen uit de Harris Hip Score en de IOWA Hip Score.5
Tevens werd de patiënten gevraagd om met behulp van
een VAS-score over de mate van functioneren van de ge-
opereerde heup ten opzichte van de niet-geopereerde
heup uit te drukken (schaal 0-10; 0 betekende dat de
geopereerde heup totaal niet functioneerde t.o.v. de
niet-geopereerde heup, 10 betekende dat de geopereer-

de heup niet verschilde qua functioneren t.o.v. de niet-
geopereerde heup).
Door 1 van de auteurs (AJHV) werd bij alle patiënten
een lichamelijk onderzoek verricht waarbij de bewe-
gingsuitslagen van de heupen, een eventueel beenleng-
teverschil en het al dan niet aanwezig zijn van het
fenomeen van Trendelenburg en/of een gang van
Duchenne werden gedocumenteerd. De resultaten van
het lichamelijk onderzoek werden in punten omgezet
door middel van de Harris Hip Score en de IOWA Hip
Score.6
Vervolgens werden een röntgenfoto van het bekken en
een laterale röntgenfoto van de geopereerde heup
gemaakt die beoordeeld werden op de aanwezigheid
kenmerken van artrose in de geopereerde heup. De
mate van coxartrose werd uitgedrukt in graad 0 t/m III
naar voorbeeld van Hooning van Duyvenbode et al.
(Tabel 1).7 Tevens werd bij de patiënten met heupdys-
plasie de Center-edge-hoek (CE-hoek) pre- en postope-
ratief gemeten. 
Ook werd de positie van de pandakplastiek bekeken en
de eventuele resorptie ervan.

Statistische methode
De resultaten van de verschillende patiëntengroepen
werden met behulp van de Student-verdeling bewerkt
om significante verschillen te vinden.

Operatietechniek van de pandakplastiek
Bij de in deze serie gebruikte techniek werd de heup
benaderd volgens Smith-Peterson. Na het klieven en af-
schuiven van het caput reflexum van de m. rectus femoris
werden de corticospongieuze spanen net craniaal van de
subchondrale botplaat gedreveld zodanig dat de spanen
op het niveau van het gewrichtkapsel kwamen te liggen.
Osteosynthesemateriaal werd niet gebruikt De stand van
de plastiek werd peroperatief gecontroleerd met behulp
van röntgendoorlichting. Postoperatieve tractie werd
voorgeschreven gedurende 6 weken.

Tabel 1. Indeling coxartrose afgeleid van Hooning van Duyvenbode et al.

Graad Predikaat Omschrijving

0 geen geen van de verschijnselen beschreven bij graad I t/m III

I gering lichte vernauwing van de gewrichtsspleet en/of osteofyten en/of 
onregelmatigheden van het subchondrale bot

II matig matige vernauwing van de gewrichtsspleet, osteofyten,
onregelmatigheden van het subchondrale bot met enige sclerose

III ernstig ernstige vernauwing van de gewrichtsspleet, grote osteofyten,
subchondrale sclerose en soms cysten

g
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RESULTATEN

De mediane leeftijd op het moment van operatie was 22
jaar (6-50 jaar). De mediane postoperatieve follow-up
bedroeg 16 jaar (11-31 jaar).

Klinische resultaten
Tabel 2 toont de resultaten van alle patiënten uitgedrukt
als Harris Hip Score en IOWA Hip Score per diagnose.
Als groep scoren de patiënten met de ziekte van Perthes
lager dan de patiënten met heupdysplasie en zijn ze
minder tevreden. Dit verschil was echter statistisch niet-
significant (T toets, alle P-waarden >0,05). De VAS
score kon door 16 van de 19 patiënten worden
ingevuld. Eén patiënte was niet in staat om het functio-
neren van haar heup niet scoren de lijn van de VAS-
score. Eén andere patiënt had een Chiari-osteotomie
aan de andere heup ondergaan en 1 patiënt had aan
beide zijden een pandakplastiek zodat een vergelijking
met de niet-geopereerde heup onmogelijk was.
Tabel 3 toont de scores van de verschillende leeftijds-
groepen bij de patiënten met heupdysplasie. Hierin zijn
geen significante verschillen aangetoond (T-toets, P-
waarden > 0,05).

Radiologische resultaten
Tabel 4 toont de radiologische bevindingen. Bij 10 van
de 20 heupen werd geen coxartrose werd aangetroffen.
Geen van de patiënten ontwikkelde ernstige coxartrose.
De helft van zowel de patiënten met de ziekte van
Perthes als de patiënten met heupdysplasie ontwikkelde
coxartrose aan de zijde van de pandakplastiek. Bij 3
patiënten met heupdysplasie ontstond een matig ernsti-
ge coxartrose in de niet-geopereerde heup ontstaan.
Tabel 5 toont de verdeling van coxartrose over de ver-
schillende leeftijdsgroepen bij heupdysplasie. Er werden
geen significante verschillen aangetoond tussen de ziek-
tebeelden of de leeftijdsgroepen (T-toets, alle P-
waarden >0,05).
Alle pandakplastieken waren goed gepositioneerd en
droegen bij aan een toename van de CE-hoek. De
mediane CE-hoek bij de patiënten met heupdysplasie
bedroeg preoperatief 17 graden (-6 t/m 30) en 48
graden (30-55) postoperatief. De mediane toename van
de CE-hoek bedroeg 34 graden (18-48). De grootte van
de CE-hoek pre- of postoperatief of de toename hiervan
had geen correlatie met de radiologische of klinische re-
sultaten. In het verdere klinische beloop bleken de pre-
operatieve en postoperatieve de CE-hoeken geen relatie
te hebben met het al dan niet ontwikkelen van klachten

Tabel 2. Mediane uitkomsten van klinische scores per diagnose. 

Aantal leeftijd* HHS# IHS† VAS††

Perthes 6 8(6-17) 90(60-100) 92(79-99) 7.1(3.5-8.8)

Dysplasie 14 35(15-50) 94(65-100) 94(63-100) 8.3(4.8-10)

Gehele populatie 20 22(6-50) 94(60-100) 93(63-100) 7.8(3.5-10)

*leeftijd bij OK, #HHS=Harris Hip Score, †IHS=Iowa Hip Score, ††VAS=Visueel Analoge Score.
Spreiding tussen haakjes

Tabel 3. Scores van de verschillende leeftijdsgroepen binnen de groep patiënten met heupdysplasie.

Leeftijd Aantal HHS# IHS† VAS††

0-18 3 94(86-90) 95(94-100) 8.0(7.6-9.6) 

19-35 5 83(65-95) 84(63-91) 6.0(4.8-9.5)

36+ 6 96(72-100) 94(94-99) 9.8(8.5-10)

*leeftijd bij OK, #HHS=Harris Hip Score, †IHS=Iowa Hip Score, ††VAS=Visueel Analoge Score.
Spreiding tussen haakjes
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en/of aanwezigheid van radiologische coxartrose. Bij de
beoordeling van de röntgenfoto's bleek bij 5 patiënten
met de ziekte van Perthes de pandakplastiek (vrijwel)
geheel geresorbeerd te zijn. 2 Patiënten hadden pre-
operatief radiologisch een Perthes klasse IV, dat wil zeg-
gen een plat caput femoris met ook afwijkingen aan het
acetabulum.

DISCUSSIE

Uit tabel 2 blijkt dat de IOWA Hip Score hogere scores
oplevert dan de Harris Hip Score. Dit komt doordat de
IOWA Hip Score relatief veel punten toekent aan het
praktisch functioneren in het dagelijkse leven terwijl de
Harris Hip Score juist meer punten toekent aan het
pijnvrij zijn. Op grond van de uitkomsten van deze
studie blijkt dat patiënten na een pandakplastiek voor de
eerder genoemde indicaties op de langetermijn goed
functioneren in het dagelijkse leven, maar daar wel re-
gelmatig enige pijn bij hebben.
In 10 van de 20 heupen heeft zich radiologisch een
coxartrose ontwikkeld; bij 5 een geringe en bij 5 een
matige coxartrose. In géén van de heupen heeft zich
ernstige coxartrose ontwikkeld. Bij een mediane follow-
up van 16 jaar (11-31 jaar) mag dit als een goede uit-
komst worden gezien.
Bij de leeftijdsgroepen valt op dat de oudste groep, ‘36+
jaar’, het beste scoort op de IOWA Hip Score (mediaan
96 punten) en de Harris Hip Score (mediaan 94) en erg
tevreden is (9.8). Een mogelijke verklaring hiervoor is
dat het de oudste patiënten van het onderzoek zijn, die
gemakkelijk hun beperkingen accepteren. Jongere
patiënten doen dit waarschijnlijk minder gemakkelijk,
getuige het lage VAS cijfer (7.2) dat de (jonge)
Perthespatiënten (7-17 jaar) geven aan de geopereerde
heup terwijl de functionele heupscores (HHS 90, IHS
91) van deze groep niet afwijken van de gemiddelde
scores in de onderzochte patiëntenpopulatie.

Van de dysplasiegroep is te zeggen dat behaalde scores,

IOWA Hip Score en Harris Hip Score beide 94, goed
zijn. De patiënten bleken ook tevreden (VAS cijfer 8.3)
met het functioneren van hun geopereerde heup. In
eerder publicaties over dysplasie en pandakplastieken
worden andere scoringsmethoden gebruikt dan in ons
onderzoek, onze scores zijn dus niet af te zetten tegen
andere onderzoeken. 
Wainwright vond bij een follow-up van 9 jaar van 17
heupen er 13 ‘excellent’, 2 ‘fair’ en 2 ‘poor’, gebaseerd
op goede bewegingsuitslagen van de heup, vrijheid van
pijn en het radiologische beeld.1
Summers et al. vonden in hun onderzoek dat de heupen
gemiddeld 14 jaar en 3 maanden functioneel goed
bleven na operatie (gebaseerd op vergelijkbare criteria
als Wainwright). Radiologisch vonden zij in 20 heupen
met voor de operatie coxartrosegraad 0/I, bij een ge-
middelde follow-up van 16 jaar (2 tot 30 jaar), dat 15
heupen coxartrosegraad 0/I waren gebleven.4
Trevor et al. hebben het resultaat van de operatie
afgezet tegen het aantal jaren follow-up na operatie. De
groep met een follow-up van 10 jaar en langer (te verge-
lijken met de patiëntengroep in ons onderzoek) had erg
goede resultaten; van de 24 pandakplastieken waren er 8
‘excellent’, 7 ‘good’, 7 ‘fair’ en 2 ‘poor’.8
Idema en Nielsen vonden bij een gemiddelde follow-up
van 7,25 jaar klinisch 23 van de 30 heupen ‘goed’ te
noemen en radiologisch 19 van de 30 ‘goed’. Klinisch
‘goed’ kwam overeen met weinig pijn, een grote loopaf-
stand en een goede beweeglijkheid van de heup; radio-
logisch ‘goed’ betekende geen progressieve degenera-
tieve afwijkingen.9 Samenvattend zijn de in de literatuur
gevonden resultaten goed, ze zijn echter niet goed ver-
gelijkbaar met elkaar en met ons onderzoek, omdat er
andere scoringsmethoden gebruikt worden om het
functioneren van de patiënten te bepalen. 
Cooperman et al hebben 10 patiënten (32 heupen) met
dysplasie die conservatief werden behandeld, vervolgd,
met een gemiddelde follow-up van 22 jaar. Hierbij ont-
wikkelde zich voor het 60ste levensjaar in 12 heupen
matige tot ernstige artrose. Tot en met het 80ste jaar
gebeurde dit in 30 heupen. In onze groep ontwikkelden

Tabel 4. Resultaten van de radiologische evaluatie gehele populatie (20 heupen).

Graad Predikaat Perthes Dysplasie Totaal Bijzonderheden

0 geen 3 7 10 3 geresorbeerd

I gering 2 3 5 1 geresorbeerd

II matig 1 4 5 1 geresorbeerd, 
2 geringe coxartrose bij ingreep

III ernstig 0 0 0 n.v.t.
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4 van de 14 patiënten een matige coxartrose, van wie 3
voor het 60ste jaar. Van deze 3 patiënten had er 1 pre-
operatief al artrose.10

Voor wat betreft de patiënten met de ziekte van Perthes,
zijn onze resultaten vergelijkbaar met van der Geest et
al., Kruse et al. en Willet et al. De IOWA Hip Score
(IHS) van 92 (79-99) behaald door de groep patiënten
met de ziekte van Perthes in ons onderzoek was verge-
lijkbaar met de IHS van 96 (74-100), die van der Geest
et al. vonden bij een follow-up van 12 jaar na een pan-
dakplastiek.11

Kruse et al vonden bij patiënten met de ziekte van
Perthes met een follow-up van 19 jaar (2-47 jaar) een
IHS van 91 punten die een pandakplastiek hadden
ondergaan en 81 punten bij conservatief behandelde
patiënten. De in deze studie gevonden IHS bij de ge-
opereerde patiënten is vergelijkbaar met de onze, bij een
gelijke follow-up duur. De conservatief behandelde
groep scoort duidelijk lager.12

Willet et al. vergeleken 2 groepen Perthes patiënten, 20
patiënten die wel een pandakplastiek krijgen en 14
patiënten die er geen krijgen. Na 2 jaar blijkt bij de ge-
opereerde groep 90% van de heupen radiologisch
congruent te zijn tegenover 45% van de niet geopereer-
de groep, dat wil zeggen dat de heupen Perthes III of
lager worden geclassificeerd en dat daarmee de kans op
vroegtijdige coxartrose aanzienlijk is verminderd.13

Radiologische evaluatie liet zien dat bij 5 patiënten de
plastiek geheel geresorbeerd was. De leeftijden van deze 5
patiënten op het moment van de ingreep waren 6, 7, 7, 9
en 10 jaar, het waren allen jongens met de ziekte van
Perthes. Dit komt overeen met onze klinische ervaring
dat bij patiënten jonger dan 7 jaar de pandakplastiek
vrijwel steeds wordt geresorbeerd. Wij hebben hier geen
vergelijkbare literatuur over gevonden. Wel vonden
Summers et al. in hun onderzoek met een mediane
follow-upperiode van 16 jaar en 8 maanden dat van 27
pandakplastieken bij 6 de te ver naar craniaal geplaatste
botspanen geresorbeerd waren.4 Bij de geresorbeerde
pandakplastieken in onze studie was dit niet het geval.
Ondanks het allengs resorberen van de pandakplastiek
functioneerden de patiënten goed. Verklaringen zijn dat
er mogelijk een stevige extracapsulaire verbindweefseling

is opgetreden die nog enige steun biedt aan het caput
femoris of dat deze patiënten wellicht ook zonder pan-
dakplastiek ten tijde van de laatste follow-up goed zouden
hebben gefunctioneerd.
De pandakplastiek is een ingreep die al tientallen jaren
bestaat en goede resultaten kent. Klaarblijkelijk worden in
onze studie de goede resultaten van de literatuur geëven-
aard. Ons onderzoek laat namelijk zien dat bij patiënten
met onvoldoende overkapping van de femurkop door de
ziekte van Perthes of door heupdysplasie de pandakplastiek
een goede ingreep is waarbij de patiënten op middellange-
termijn goed functioneren en er bij ongeveer de helft van
de patiënten een geringe mate van coxartrose ontstaat.

ABSTRACT

We describe the long-term results (>10 years) of 19 patients (20
hips) who underwent a lateral shelf acetabuloplasty for the
treatment of congenital hip dysplasia or Perthes’ disease.
Median follow-up was 16 years. For the function of the hip the
IOWA Hip Score and Harris Hip Score were used. The hips
were also radiological assessed. 
The patient satisfaction with their operated hip compared to
their non-operated hip was measured using a Visual Analogue
Scale (VAS).
The median Harris Hip Score was 94 points; the median IOWA
Hip Score was 93 points.
Median score on the VAS was 7.8 on a scale from 0 to 10.
Radiological evaluation showed no osteoarthritis in 10 hips,
minor osteoarthritis in 5, and moderate osteoarthritis in 5.
None of the hips showed severe osteoarthritis. This study shows
that lateral shelf acetabuloplasty is an effective treatment to
prevent (severe) osteoarthritis in the long term in patients with
congenital hip dysplasia or Perthes’ disease.
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SAMENVATTING

De relatie tussen heupdysplasie en kinderen met HMSN type 1 is
al eerder beschreven. Wij zijn er van overtuigd dat deze dysplasie
niet altijd congenitaal van oorsprong is, temeer daar wij 2 nieuwe
patiënten kunnen toevoegen aan onze eerdere publicatie.1

Wij kunnen inmiddels 5 HMSN type 1 patiënten beschrijven,
die op latere leeftijd een heupdysplasie ontwikkelen en kunnen
dit in 4 van de 5 gevallen röntgenologisch bewijzen.
Bij patiënten met HMSN type 1 kan, in plaats van congenitale
heupdysplasie (CHD), sprake zijn van een zogenaamde ‘deve-
lopmental’ heupdysplasie (DDH).

INLEIDING

Hereditaire motorisch en sensibele neuropathie (HMSN)
omvat een heterogene groep erfelijke neuropathieën
van het perifere zenuwstelsel, welke langzaam progres-
sief zijn. De levensverwachting van patiënten met
HMSN is normaal.2 Het spectrum van afwijkingen
wordt veroorzaakt door specifieke mutaties in verschil-
lende myelinegenen, welke resulteren in een afwijkende
myelinestructuur, -onderhoud en -productie.3 Door de
toename in kennis op moleculair genetisch gebied is het
mogelijk de verschillende vormen van HMSN nauwkeu-
riger genetisch te subtyperen.4,5 De meest voorkomende
vorm is HMSN type 1 (Charcot-Marie-Tooth= CMT).
De klachten beginnen vaak rond het 10de tot 15de le-
vensjaar. Ze bestaan uit zwakte van de teen- en voetex-
tensoren, leidend tot de typische pes cavus. Sensibele
stoornissen zijn aanvankelijk discreet.
Bij biopsie is er sprake van demyelinisatie van de perifere
zenuwen en bij elektrofysiologisch (EMG) onderzoek
wordt een matig lage tot zeer lage zenuwgeleidingsnel-
heid gezien. Bij 80-90% van de HMSN type 1 patiënten
is er een duplicatie van chromosoom 17p11.2.5,6,7

De vermoedelijke relatie tussen heupdysplasie en HMSN

type 1 is reeds door anderen (Kumar et al. als eerste in
1985) beschreven in de literatuur.1,8,9,10,11,12,13,14

Wij zijn er van overtuigd dat heupdysplasie bij CMT
type 1 ook een ‘developmental’ herkomst kan hebben.
Wij beschrijven 5 HMSN type 1 patiënten, die op latere
leeftijd een heupdysplasie ontwikkelen en kunnen dit
ontstaan op latere leeftijd in 4 van de 5 gevallen röntge-
nologisch bewijzen.

ZIEKTEGESCHIEDENISSEN

Bij patiënt 1 werd op 15-jarige leeftijd de diagnose Charcot-
Marie-Tooth gesteld op basis van het klinische beeld. Moeder,
broer en zus van patiënt hebben eveneens HMSN type 1. De
diagnose werd later met DNA-diagnostiek bevestigd: een dupli-
catie op chromosoom 17p11.2.
Op 27 jarige leeftijd werd patiënt teruggezien op de polikliniek
Orthopedie in verband met progressieve klachten van de rechter
heup. Patiënt had toen zijn militaire dienstplicht vervuld en
steeds veel aan sport gedaan. Het neurologische beeld was vrijwel
onveranderd, echter uit de analyse van de heupklachten kwam
een zeer ernstige dysplasie aan het rechter heupgewricht naar
voren alsook een milde dysplasie van het linker heupgewricht
(Figuur 1).
Twee jaar later werd in verband met de persisterende pijnklach-
ten van de rechter heup met succes een bekkenosteotomie
verricht. Patiënt was na revalidatie vrijwel klachtenvrij.

Heupdysplasie bij Hereditaire Motorische en Sensibele
Neuropathie type 1: congenitaal of verworven?

B. van Steijnen, N. de Boer, R.H.G.P. van Erve en A.P.P.M. Driessen
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afdeling Plastische Chirurgie UMC Utrecht, 
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Figuur 1. Patiënt 1. Ernstige heupdysplasie rechts. 
Milde dysplasie links.

N
ed

er
la

nd
s T

ijdschrift voor O
rthopaedie

g





14 ■ NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR ORTHOPAEDIE

Vol.
12

mrt.
’05

Patiënte 2 is de nicht van patiënt 1 en werd vanaf de geboorte
gescreend op heupdysplasie in verband met haar positieve fami-
lieanamnese hierop (Figuur 2A). DNA-diagnostiek toonde een
duplicatie op chromosoom 17p11.2. Op 8-jarige leeftijd ontwik-
kelde patiënte bilateraal een pes cavus zonder sensibele afwijkin-
gen. In de hierop volgende 2 jaar kreeg ze toenemend klachten
van de rechter heup en ontwikkelde ze een ernstige heupdyspla-
sie (Figuur 2B). Op de leeftijd van 10 jaar onderging ze een bek-
kenosteotomie, welke gecompliceerd werd door een totale mo-
torische uitval van de voetheffers (Figuur 2C). Na 6 jaar namen
de klachten van de rechter heup toe en werd patiënt elders ge-
zien. Op grond hiervan werd geconcludeerd dat zich opnieuw
een dysplastische ontwikkeling heeft voorgedaan. Er werd beslo-
ten tot een dubbele osteotomie (bekken en femur).

Patiënt 3 -met een positieve familieanamnese voor HMSN-
werd op 5-jarige leeftijd gezien in verband met een femurfrac-
tuur rechts. Het heupgewricht was op dat moment röntgenolo-
gisch normaal. Na 2 tot 3 jaar ontwikkelde patiënt een milde
lumbale scoliose met zwakte van de peroneaal musculatuur en
heupabductoren. Aanvullend röntgenologisch onderzoek toonde
een ernstige bilaterale heupdysplasie met dubbelzijdige subluxatie
(Figuur 3). Tevens ontwikkelde patiënt beiderzijds een pes cavus.
De sensibiliteit was intact. Aanvullend EMG- onderzoek toonde

sterk vertraagde zenuwgeleidingsnelheden, passend bij HMSN
type 1. De toename van de heupklachten maakte een dubbelzijdi-
ge bekkenosteotomie noodzakelijk. Patiënt was na revalidatie
vrijwel klachtenvrij.

Patiënt 4 was een 2-jarig meisje, wiens moeder en oma HMSN
type 1 hebben, werd gezien in verband met een vertraagde mo-
torische ontwikkeling. Zij stond en liep vanaf haar 2de jaar. Bij
röntgenonderzoek werden geen afwijkingen gevonden (Figuur
4A). Op 6 jarige leeftijd ging patiënte slechter lopen. Bij onder-
zoek werd een parese van de teenextensoren en -flexoren gevon-
den met daarbij een paralyse van de peroneaal musculatuur en
beiderzijds holvoeten. Proximaal werd een zwakte geconsta-
teerd van de heupabductoren. De sensibiliteit was intact. Bij
röntgenonderzoek was er sprake van een gesubluxeerde rechter
heup (Figuur 4B). Mede gezien de al bestaande abductoren-
zwakte werd gekozen voor een bekkenosteotomie in plaats van
een variserende deroterende proximale femurosteotomie. Na
revalidatie liep patiënte weer zonder hulpmiddelen.

Patiënt 5 was het op moment van presentatie het 3 jaar jongere
zusje van patiënt 4. Bij de screening worden geen afwijkingen
gevonden (Figuur 5A). Op de leeftijd van 18 maanden werd bij
patiënte naast een parese van de voet- en teenextensoren een pes
cavus beiderzijds geconstateerd. De sensibiliteit was intact. De
diagnose HMSN type 1 wordt gesteld. De motorische ontwik-
keling van patiënt verliep ongestoord. Ze ontwikkelde echter
wel in de volgende jaren een ernstige heupdysplasie beiderzijds
(Figuur 5B). Op 6-jarige leeftijd onderging patiënte met goed
resultaat een bilaterale variserende deroterende osteotomie van
het proximale femur.

DISCUSSIE

De incidentie van heupdysplasie bij HMSN patiënten is
niet bekend. Uit onze casuïstiek blijkt dat er zeer waar-
schijnlijk een causaal verband bestaat tussen HMSN
type 1 en het ontwikkelen van heupdysplasie. Dit ver-
band wordt ondersteund door de literatuur.11-14

De meest waarschijnlijke verklaring voor het ontwikke-
len van heupdysplasie bij HMSN lijkt een dysbalans in de
heupmusculatuur. Dit is echter moeilijk te rijmen met

Figuur 2. Patiënt 2. A.Normale heupen op 2-jarige leeftijd. B. Acetabulare dysplasie rechter heup met een steil pandak
en neiging tot subluxatie op 8-jarige leeftijd. C. Op 10-jarige leeftijd ernstige heupdysplasie rechts

A B C

Figuur 3. Patiënt 3. Bilaterale ernstige heupdysplasie
met dubbelzijdige subluxatie op 18-jarige leeftijd.
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het juist distale karakter van deze neuropathie. Of deze
dysbalans sensorisch en/ of motorisch van aard is, blijft
moeilijk te zeggen.
Bij onze jonge patiënten valt verder op dat er een snel
progressief beloop is van de dysplastische veranderingen
van de heup. 
Belangrijk is dat alle artsen die (jonge) patiënten met
HMSN type 1 behandelen, bedacht zijn op het bestaan
en het mogelijk ontwikkelen van heupdysplasie bij deze
specifieke patiëntengroep. 

Verder onderzoek naar oorzaak, incidentie, leeftijd van
aanvang van dysplastische afwijkingen en prognose van
heupdysplasie bij HMSN lijkt noodzakelijk.

Conclusie
Een goede follow-up van kinderen met HMSN is nodig
om de developmental heupdysplasie (DHD) tijdig op te
sporen. Ook bij jonge adolescenten. Immers de dysplas-
tische veranderingen van de heup bij HMSN patiënten
kunnen zeer progressief van karakter zijn. 

ABSTRACT

The relation between hip dysplasia and children with HMSN
type 1 has already been described. We are convinced that hip
dysplasia in HMSN type 1 patients is not always of congenital
origin. We can add 2 more patients to our formerly published
article. We describe 5 patients with HMSN type 1 who at older
age develop hip dysplasia and in 4 of the 5 cases we have radio-
graphic evidence to support this.
In HMSN type 1 patients, in stead of congenital hip dysplasia
(CHD), developmental hip dysplasia (DDH) can occur.
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SAMENVATTING

Een nieuwe modulaire femursteel werd ontwikkeld, welke ook
voor de moeilijke heuprevisies (Paprosky graad II en graad III)
van toepassing kon zijn. De prothese werd tot nu toe toegepast bij
50 patiënten; over 37 patiënten wordt bericht omdat deze een
follow-up hebben van 1 jaar of meer, gemiddeld 2,2 jr.(1,1-4,4).
De gemiddelde leeftijd ten tijde van de operatie was 77 jaar en
voor 62% was het de 1e revisie. Paprovsky indeling: 5x type 1, 23x
type 2 en 9x type 3 waarvan 5 periprothetische fracturen. 30 maal
moest een gecementeerde steel worden verwijderd en 7 maal een
ongecementeerde. 
Er waren weinig perioperatieve complicaties; 2 intraoperatieve
fracturen, 1 dislocatie en 1 recidief diepe infectie. De gemiddelde
Harris Hip Score steeg van 42 tot 74 en de pijnscore van 21 tot
42. 3 maal werd een ‘subsidence’ gezien van meer dan 10 mm; 2
maal vanwege insufficiënte techniek. ‘Subsidence’ van meer dan 5
mm werd 1 maal gezien. Alle andere protheses waren onmiddel-
lijk stabiel. 3 reoperaties vonden plaats. 
Concluderend: het DPM femursteelrevisiesysteem vervult haar
ontwerpdoelen. Het geeft aanleiding tot weinig complicaties en
laat heropbouw van het deficiënte bot proximaal zien.

INLEIDING

Het Zweedse heupregister, opgesteld in 1979, heeft als
doel om de uitkomst van de implantatie van de totale-
heupprothese (THP) te verbeteren. Het belang van dit
register en het effect ervan op de kwaliteitsverbetering is
aangetoond.1,2 Hoewel in Zweden de meeste (93%)
primaire THP’s worden gecementeerd, bedraagt het re-
visiepercentage voor gecementeerde THP’s momenteel
7,4 % en voor ongecementeerde 17,9 %. Hiervan blijken
de gecementeerde steelrevisies een matige overleving te
hebben (78% na 10 jaar) in relatie tot de ongecementeer-
de cuprevisies (88% bij 10 jaar).3 In het Zweedse register
toont dat het gebruik van de ongecementeerde Wagner
revisiesteel betere resultaten kent dan de gecementeerde
Charnley- en de gecementeerde (gepolijste) Exeter-fe-

murstelen voor revisie. Kortom, terwijl de langetermijn-
resultaten van ongecementeerde cuprevisies een beter
zijn dan de gecementeerde cuprevisies, zijn deze voor
zowel de gecementeerde als de ongecementeerde steel-
revisies beduidend slechter. 
De technische uitkomsten van gecementeerde steelrevi-
sies met of zonder bottransplantatie zijn sterk afhankelijk
gebleken van degene die de techniek toepast en meestal
slechter buiten de kliniek waar een bepaalde methode is
ontwikkeld.4,5,6,7 Daarenboven zijn de technische uit-
komsten van ongecementeerde steelrevisies met proxi-
maal poreus gecoate femurstelen ook teleurstellend met
een ongewenst hoog percentage ‘subsidence’.8,9,10

De resultaten van revisies met femurstelen met een
volledige poreuze coating zijn aanzienlijk beter; deze re-
sultaten wijzen al op de noodzaak van initiële diafysaire
fixatie.11,12,13,14,15 Met deze studie laten we de resultaten
zien van een achtereenvolgende serie van steelrevisies voor
alle Paprovsky-stadia, waarbij gebruik is gemaakt van een
diafysaire verankering met opvulling van het proximale
gedeelte door middel van een modulaire component
(‘sleeve’) die met hydroxyapatiet bedekt is.6 Aan het feit
zowel het distale deel van de femursteel als het metafysaire
deel modulair is, dankt de in deze studie gebruikte
prothese de naam Distaal Proximaal Modulair (DPM)
heuprevisiesysteem (figuur 1).

Figuur 1. Het DPM femursteelrevisiesysteem in 2 lengtema-
ten, 5 breedtematen (niet allen getoond) en 4 maten van de
HA-gecoate proximale modulaire componenten (‘sleeves’).
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PATIËNTEN EN METHODE

Bij 37 opeenvolgende patiënten (26 vrouwen en 11 man-
nen) met een gemiddelde leeftijd van 77 jaar (56-93 jaar)
werd een aseptisch losgelaten femursteel vervangen door
een DPM-implantaat (Stryker Howmedica Osteonics,
Caen, France). 
Bij 8 patiënten was het de 2e revisie, bij 5 de 3e en bij 1
de 4e revisie van de femursteel. De verwijderde femur-
steel was 30 maal gecementeerd en 7 maal niet-gece-

menteerd. Bij 22 patiënten werd ook de cup gereviseerd
(figuur 2).
Preoperatief werden een eventueel beenlengtever-
schil gemeten, de Harris Hip Score en de Merle
d’Aubigné score opgenomen alsook standaard rönt-
genfoto’s van het bekken en de heup gemaakt: een
staande bekkenfoto, anterior posterior en lateraal
liggend. Bij alle patiënten werd preoperatief skelets-
cintigrafie verricht.

Operatie
De benadering was steeds volgens de methode van
Hardinge, dat wil zeggen een laterale-anterieure bena-
dering zonder trochanterosteotomie of femurosteoto-
mie. Na het uitnemen van de femursteel werd het bot-
cement met ultrasonoor instrumentarium onder
röntgendoorlichting verwijderd.
Tijdens de operatie werden behalve een grampreparaat
ook diepe weefselkweken afgenomen. Direct daarna
werd begonnen met de profylactische intraveneuze toe-
diening van antibiotica; 3x 1gram Mandol bij de eerste
16 patiënten en 3x 1 gram Kefzol bij de daaropvolgen-
de patiënten.
De bij deze operaties toegepaste DPM-revisiesteel heeft
een naar distaal conisch toelopende titanium steel met
ribben erop die zorgen voor een onmiddellijke axiale en
rotatoire stabiliteit (figuur 2). Van de steel bestaan 5 ver-
schillende diameters en 2 lengtematen (200 mm en 270
mm waarbij de laatste licht gebogen is). Ter vervanging
van het proximale deficiënte bot van het femur zijn 4
modulaire componenten (‘sleeves’) van verschillende
grootte ontwikkeld (klein, middel, groot en extra groot).
Naar analogie met het ABG-heupsysteem is gekozen
voor een hydroxyapatietcoating van de ‘sleeve’.17 De
offset en de lengte van de kopjes variëren van –4 tot +16
mm. De doorsnee van het kopje is 28 mm. Aan de mo-
dulariteit van zowel de ‘sleeve’ als de steel dankt dit
systeem haar naam Distaal Proximaal Modulair heuprevi-
siesysteem (DPM). Bij gelijktijdige revisie van de cup
werd steeds een ABG hydroxyapatiet-gecoate cup
gebruikt.17

Postoperatief
Alle patiënten kregen profylactisch anticoagulantia.
Postoperatief was het alle patiënten toegestaan volledig
belast te mobiliseren met behulp van 2 elleboogskruk-
ken. Dit gold begrijpelijkerwijs niet voor de patiënten
met een periprothetische fractuur. Zij mochten gedeel-
telijk belast mobiliseren (figuur 3).
Postoperatief werden alle complicaties geregistreerd, de
beenlengte gemeten en werd een klinische follow-up
verricht bij 6 weken, 3 maanden, 1 jaar, 2 jaar en 5 jaar.
Op deze tijdstippen werden ook de standaard röntgen-
foto’s gemaakt. De röntgenfoto’s werden beoordeeld
op inzakking van de prothesesteel, botaangroei ter
hoogte van de ‘sleeve’ en naar radiologische kenmerken

Figuren 2 A en B. DPM no. 6. Man van 76 jaar, losla-
ting van de gecementeerde steel na 16 jaar. 
Femur: Paprosky graad II.
Figuren 2C en D. DPM no. 6 na 4 jaar AP en lateraal.
Er is volledige botaangroei van de steel en de sleeve.
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van botresorptie, botaangroei (osseo-integratie), radio-
lucente lijnvorming langs de femursteel en periarticulai-
re ossificaties.

RESULTATEN

Er waren weinig complicaties. Eenmaal werd er een
‘fausse route’ gemaakt tijdens de operatie waardoor een
distale fractuur ontstond welke eerst met een Küntscher-
mergpen werd gestabiliseerd en na consolidatie 3 maan-
den later werd vervangen door een DPM-prothese. Bij
een tweede patiënt werd een proximale femurfissuur
tijdens de operatie niet onderkend, waardoor direct bij
de belasting een subsidence van meer dan 10 mm
ontstond, welke geaccepteerd werd. Er was 1 dislocatie
bij een periprothetische fractuur, welke ondanks de toe-
passing van cerclagedraden en plaatfixatie niet stabiel
geworden was: de steel zakte 5 mm in, draaide in retro-
versie en luxeerde. Operatieve correctie volgde. Er wer-
den geen wondcomplicaties gezien, behalve een kortdu-
rende diepe infectie bij een man, die al 2 maal eerder een
steelrevisie had ondergaan wegens septische loslating,
voor het laatst in 1982. Na eenmaal uitgebreid debride-
ment en antibiotica gedurende 3 maanden genas de
infectie volledig, zonder recidief, nu na 3,5 jaar.

De gemiddelde hospitalisatie bedroeg 18 dagen (2-55
dagen). Het verblijf in het ziekenhuis was voornamelijk
wat langer vanwege de patiënten met periprothetische
fracturen die niet naar huis konden worden geplaatst
wegens het ontbreken van verpleegvoorzieningen. De
gemiddelde follow-up was 2,2 jaar (1,1-4,4). Alle
patiënten konden worden gescoord; 3 patiënten overle-
den respectievelijk 2 en 3 jaar na de operatie zonder
verband met de operatie. De gemiddelde Harris hip score
steeg van 42 naar 74 en de pijnscore van 21 naar 42. De
gemiddelde beenverkorting van 15mm kon in 24
gevallen volledig worden hersteld. 

In 4 gevallen werd subsidence van meer dan 5 mm ge-
zien gedurende de eerste 3 maanden. Van deze 4 ge-
vallen werd een maal een lichte subsidence tussen de 5 en
10 mm vastgesteld gedurende de eerste 3 maanden,
terwijl bij de andere 3 meer dan 10 mm werd vastgesteld.
Bij één hiervan groeide de prothese volledig vast terwijl
bij de 2e patiënt een zo progressieve beenverkorting
ontstond dat gereviseerd moest worden. Hierbij bleek
dat het cement niet volledig was verwijderd waardoor er
geen betrouwbare distale fixatie in de femurschacht was
verkregen, wat reden was voor toenemende subsidence
postoperatief. Na verwijdering van het cement kon
alsnog een sufficiënte verankering met een nieuwe steel
bereikt worden. Bij de derde patiënt werd 19 mm subsi-
dence gemeten na 3 maanden met een matig klachtenpa-
troon en 12 mm beenlengteverschil. Er werd afgewacht,

maar in de loop van twee jaar ontwikkelde zich een ra-
diolucente lijn rond de sleeve als teken van gebrek aan
botaangroei. Revisie volgde, waarbij bleek dat de
prothese los lag. Bij radiologische controle werd over het
algemeen weinig veranderingen gezien, in het bijzonder
geen aanwijzingen voor spotwelds maar wel bot
aangroei aan de sleeve, behalve bij 1 patiënt, die
overigens een MdA-score vertoonde van 17 punten.

DISCUSSIE

Zoals het Zweedse heupregister al stelde, zijn de resulta-
ten van steelrevisie matig te noemen. De belangrijkste
oorzaken hiervoor zijn het hoge aantal complicaties en

Figuren 3A en B. DPM no. 9. 94-jarige vrouw met
periprothetische fractuur rechts rond 15 jaar oude gece-
menteerde prothese.
Figuren 3C en D. DPM no. 9. Postoperatief (rechts)
and DPM No 9 na 2 jaar (links). De plaat is inmiddels
verwijderd en er is volledige botaangroei aan de sleeve.
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het uitblijven of gebrek aan blijvende fixatie van het
nieuwe implantaat aan het bot, met als gevolg subsiden-
ce en toenemende klachten. Hoewel er ook goede resul-
taten van de ‘impaction bone grafting’-techniek worden
vermeld treedt ook in die series omstreeks 19% een
inzakking van de steel op van meer dan 5mm.18,19

Wanneer een nieuw implantaat voor femur revisie wordt
ontwikkeld is het meest logische uit te gaan van de pro-
blematiek van het femur en het design van het nieuwe
implantaat daaraan aan te passen. Het concept moet zo
ontwikkeld worden dat er tegemoet wordt gekomen
aan de verschillende aspecten (zowel proximaal als
distaal) van het uitgeholde en gedeeltelijk geresorbeer-
de femur. Het ontwerpconcept moet daarom voldoen
aan 4 voorwaarden; het moet vertrouwd zijn, univer-
seel, omkeerbaar en economisch.

Het vertrouwde aspect is hier tweeërlei, namelijk ener-
zijds distale fixatie in normaal diafysair bot volgens het
Wagner concept van axiale conische fixatie met de
ribbels op de steel voor directe rotatoire fixatie. En an-
derzijds een proximale opvulling van het uitgeholde
en gedeeltelijk geresorbeerde femur door in volume en
richting aangepaste sleeves, welke door middel van een
osteoconductieve coating de secundaire biologische
fixatie bespoedigen en moeten verzekeren. Dit laatste
volgens het bewezen concept van de ABG steel en
Osteonics steel, welke slechts proximaal met HA
gecoat zijn en een survival voor aseptische loslating
laten zien tussen 98%-100% na 10 jaar.17,20 Universeel
betekent dat het concept ook toepasbaar is voor de
moeilijkste revisies, eventueel ook periprothetische
fracturen. Reversibiliteit is nodig voor eventuele
noodzaak van verwijdering voor welke oorzaak dan
ook, wat inderdaad bij een patiënt nodig bleek
vanwege gebrek aan proximale ingroei met bijbeho-
rend klachtenpatroon en pijn bij belasting. Gezien de
opsplitsing van de modulariteit naar een proximale
sleeve en een monoblok als basis steel kon volstaan
worden met een summiere hoeveelheid implantaten
wat grote economische voordelen bood. 

Terugkomend op de gepresenteerde serie bleek dat de
genoteerde complicaties alleen voorkwamen bij revisies
van een gecementeerde prothese; de operatietijd be-
droeg gemiddeld 140,5 minuten. De hospitalisatieduur
bij revisie van de gecementeerde heupen bedroeg
gemiddeld 20 dagen. Terwijl deze getallen voor revisie
van de niet gecementeerde heupen respectievelijk
gemiddeld 125 minuten en 13 dagen bedroegen. .
Hoewel voor 38% van de patiënten het niet meer de
eerste revisie betrof en de gemiddelde leeftijd van 77
jaar al was bereikt, nam de HHS toch significant toe van
42 naar 74 wat de positieve waarde van deze ingrepen
ook voor de bejaarde patiënt aangeeft. 

Concluderend kunnen we stellen dat uitgaande van de
omstandigheden van het te reviseren femur het ge-
bruikte design voldoet aan de theoretische concepten.
Niettemin is een langere follow-up noodzakelijk om te
zien of de goede resultaten ook blijvend zullen zijn.

ABSTRACT

The uncemented modular DPM stem revision system was used
in 37 patients. All were followed up for a minimum of one year
(mean 2.2 years). Good instantaneous fixation was achieved due
to the hydroxyapatite coated proximal sleeve and the long
flanged stem with its distal wedge. Subsidence over 10 mm was
encountered in three cases, in two cases related to insufficient
technique. The system proved to be suitable in femora with
severe loss of proximal bone stock but also when encountering
periprosthetic fractures.
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SAMENVATTING

De auteur beschrijft een aantal opmerkelijke zaken uit het werk
en leven van Paul Brand met speciale aandacht voor de neuro-
pathische voet.

Op 9 juli 2003 overleed Paul Wilson Brand, op een paar
dagen na 89 jaar oud. Het grootste deel van zijn leven
stond in dienst van de zorg voor mensen die te kampen
hadden met handicaps door gevoelloosheid en/of ge-
deeltelijke verlamming van hand of voet. Hij werd
geboren in India, als zoon van een Brits zendingsecht-
paar. Als negenjarige werd hij naar Engeland gestuurd
voor scholing en opleiding. Aanvankelijk koos hij voor
een allround technische opleiding bouwkunde met de
bedoeling om zich in India aan bouwprojecten te
wijden. Ter voorbereiding op werk in streken zonder
medische zorg volgde hij een cursus ‘veldgeneeskunde’
(Livingstone College Medical School). Het duurde niet
lang of hij besloot toch de volledige medische opleiding
te volgen. Hij kreeg een uitstekende training in ana-
tomie en specialiseerde zich in de chirurgie.
In 1946 keerde Brand terug naar India om de afdeling
chirurgie van het nieuw opgerichte Vellore Christian
Medical College te gaan leiden. Een uitnodiging van
leproloog Cochrane leidde tot bezoek aan diens lepra-
ziekenhuis in Chingleput.1 Daar raakte Brand onder de
indruk van de ernstige misvormingen van hand en voet
bij veel leprapatiënten. Het werd een wending in zijn
leven en werk. Zijn grote anatomische kennis en chirur-
gische ervaring brachten hem tot de ontwikkeling van
een verfijnde techniek voor de correctie van klauwhan-
den: de ‘many-tailed graft’ die veelal naar hem genoemd
wordt. De verbluffende resultaten van deze operatie
hebben voor veel patiënten de weg naar revalidatie
geopend.
Toen Brand de leprologen in de streek rondom Vellore
vroeg of er aan al die zwerende voeten van hun leprapa-
tiënten niet iets gedaan moest worden kreeg hij te horen
dat zij ‘bad flesh’ hadden, onvermijdelijk gevolg van de
lepra. Verspilde moeite om te proberen die ulcera tot
genezing te brengen. De voetbeschadigingen bleven

Brand interesseren. In ‘Pain, the gift nobody wants’
wordt beschreven hoe hij als in een flits de oorzaak van
die plantaire zweren op het spoor kwam. Het gaat om
een voorval uit ongeveer 1950. Aan een patiënt die
Brand al lang kende had hij zojuist te kennen gegeven
dat amputatie van zijn fors beschadigde voet de laatste
overgebleven keuze was. Terwijl de patiënt wegliep keek
Brand hem na. Ineens viel het hem op: hij loopt alsof er
niets aan die voet mankeert ! Een zojuist nog behandel-
de zweer belastte hij volledig. “No wonder the wound
never healed!” Brand concludeerde dat de belasting van
–gewoon- lopen bij gevoelloze voet verantwoordelijk
moest zijn voor de telkens weer optredende plantaire
ulcera bij veel leprapatiënten. Het idee van de repetitive
stress was geboren. Vanaf die tijd wijdde hij veel energie
aan het ontrafelen van de factoren die hierbij een rol
spelen. De repetitive stress was de belangrijkste: wilde je
de ulcera tot genezing brengen dan moest deze mecha-
nische factor geneutraliseerd worden. De behandeling
met loopgipsen bleek bijzonder effectief. Daarna kwam
de preventie van recidief aan de orde: beschermend
schoeisel en de eisen waaraan dat moest voldoen. Tot op
vandaag kan Brand’s kleine boekje ‘Insensitive Feet’ dat
vanaf 1966 door de Leprosy Mission verspreid werd een
uitstekende wegwijzer genoemd worden voor ieder die
patiënten met gevoelloze voeten te behandelen krijgt.
Vanaf 1966 werkte Brand in Carville, het enige instituut
in de Verenigde Staten waar nog leprapatiënten
behandeld werden. Zijn inzichten werden daar verder
wetenschappelijk onderbouwd en intensief toegepast.
In een reeks publicaties werd verslag gedaan van experi-
menten met thermografie, het nabootsen van repetitive
stress bij ratten, elektronische meting van druk onder de
voetzool, drukverdeling door toepassing van ‘micropore’
rubber binnenzolen, effect van zoolverstijving en afwik-
kelvoorzieningen.
Contact met een groep diabetesspecialisten leidde ver-
volgens tot parallelle aandacht voor de neuropathische
voetafwijkingen bij diabetes. Ook daarover werd gepu-
bliceerd. Hoofdstukken over de gevoelloze voet in ‘The
diabetic foot’ van Levin en O’Neal, in het handboek van
Jahss ‘Disordes of the foot’, in Brennan’s ‘Management
of the diabetic foot’, 1987. Voeg daarbij zijn ‘Clinical
Mechanics of the Hand’, van 1985 en het moge
duidelijk zijn dat het werk van deze gedreven man van
groot belang geweest is en is voor handchirurgen, or-

Paul Brand (1914 – 2003) en de gevoelloze voet
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thopeden, revalidatieartsen en schoentechnici. Bovenal
voor ontelbare patiënten die te maken hadden of kregen
met de gevolgen van paralyse van kleine handspieren,
van verlies van gevoel in hand en / of voet, niet alleen ten
gevolge van lepra maar ook bij diabetische neuropathie,
perifeer zenuwletsel en andere ziektebeelden. Enkele van
zijn publicaties vermeld ik in onderstaande lijst.
De geschiedenis van de geneeskunst en –kunde kent een
aantal grote namen die verbonden zijn met hun ge-
schriften, ontdekkingen, therapieën. We hoeven maar te
denken aan Hippocrates, Harvey, Pasteur, Semmelweis,
Kolf en zoveel anderen of we weten zo ongeveer
waarom zij bekend en beroemd werden. Laten wij deze
eenvoudige en toegewijde Brit en kosmopoliet Paul
Wilson Brand vooral ook niet vergeten. Persoonlijk ben
ik ervan overtuigd dat hij in diezelfde rij van respectabe-
len thuis hoort.

ABSTRACT

The author describes some noticeable aspects from the life and
work of Paul Brand with emphasis on the neuropathic foot.
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SAMENVATTING

Klachten van het bewegingsapparaat zijn ongewone eerste
symptomen van sarcoïdose. In deze casus zijn de symptomen
van sarcoïdose beperkt tot een ontstoken teen. Omdat sarcoïdo-
se al in dit stadium vaak een ernstige, chronische vorm aanneemt
is snelle diagnostiek belangrijk. De differentiële diagnose wordt
aan de hand van medische beeldvorming besproken.

INLEIDING

Sarcoïdose is een chronische multisysteemziekte van
onbekende oorsprong, gekarakteriseerd door de vor-
ming van niet-verkazende granulomen. Deze granulo-
men vormen zich m.n. in de longen, lymfklieren, botten,
zenuwweefsel en huid. De meeste patiënten presenteren
zich met longklachten, zoals dyspnoe en thoracale pijn.
Wij presenteren een patiënt met klachten van het bewe-
gingsapparaat als de eerste symptomen van sarcoïdose. 

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Een 26-jarige vrouw, geboren in Nederland uit Marokkaanse
ouders, werd gezien op de polikliniek van de plastisch chirurg
i.v.m. een circumscripte hyperemische laesie dorsaal op digitus I
van beide voeten (Figuur 1). De gedachte was dat deze wondjes
het gevolg waren van het dragen van te strak nieuw sportschoei-
sel. Terwijl de laesie aan de rechter kant spontaan herstelde,
ontstond er aan de linker zijde een ontstekingsbeeld. Het ont-
stekingsweefsel werd ge-excochleëerd. Het histopathologische
beeld toonde een niet-specifieke granulomateuze ontsteking
van het bindweefsel met ossale uitbreiding. Het microbiologisch
onderzoek, de Mantoux-reactie en het Auramine-rhodamine
preparaat waren negatief. Omdat de wond niet genas, werd
patiënte naar de orthopedische polikliniek verwezen. 

Daar vertelde patiënte, dat ze sinds kort ook streepvorming van
haar nagels had opgemerkt. Er waren op dat moment geen andere
klachten, m.n. geen longklachten. Ze had een zittend beroep,
sportte regelmatig en ging 1 keer per jaar naar Marokko. Haar
voorgeschiedenis en familieanamnese waren blanco. Ze gebruikte
geen medicijnen. Het lichamelijk onderzoek liet een vitale, slanke
vrouw zien met een ontstoken, productieve zwelling aan de basis
van de nagel van digitus I van de linker voet. Er was geen functie-
beperking van de IP- & MTP-gewrichten. Het overige lichamelijk
onderzoek was niet afwijkend. Laboratorium onderzoek: BSE 8,
CRP <1 gr/l, leukocyten 6.0 x 109

De werkdiagnose was toen chronisch infectieuze osteomyelitis
en röntgenfoto’s en een 3-fasen technetium-99m botscintigrafie
werden gemaakt. 
De röntgenfoto’s toonden osteolytische laesies van de distale
falanx I, gekenmerkt door licht sclerotische, onregelmatige
randen (Figuur 2). De 3-fase technetiuim-99m botscan toonde
een vasculaire fase met focaal sterk verhoogde activiteit in de
distale falanx van de hallux beiderzijds overeenkomend met de
roentgenfoto’s, maar ook bij het linker MTP-I-gewricht (Figuur
3, links). De late botfase vertoonde matig verhoogde activiteit
van de distale falanx I beiderzijds en intense activiteit in het
linker MTP-I-gewricht. De conclusie was een laaggradig
botproces van de distale falanx I met een sterke wekedelencom-
ponent en artropathie van het MTP-I-gewricht.
Omdat een multifocaal ziekteproces werd overwogen, werden
MRI- en Indium-111-granulocytenscans gemaakt. Het MRI-
onderzoek (Figuur 4) liet bij de distale falanx beiderzijds en het
linker MTP-I-gewricht een focaal verlaagde signaalintensiteit
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Figuur 1. Klinisch beeld: Primaire klinische presentatie
van de circumscripte hyperemische laesie van de distale
falanx van de hallux.
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zien op de T1-gewogen opnames en verhoogde signaalintensiteit
op de STIR- en T2-gewogen opnames. Er waren geen wekede-
lenafwijkingen. Deze bevindingen waren suggestief voor been-
mergafwijkingen van aspecifieke oorsprong. De Indium-111-
granulocytenscan was actief t.h.v. het linker MTP-I-gewricht en
in mindere mate actief in de distale falangen, maar slechts matig
actief in vergelijking met de botscintigrafie (Figuur 3, rechts). 

Het oorspronkelijke histopa-
thologische beeld werd her-
beoordeeld en liet verschei-
dene granulomen zien, vnl.
samengesteld uit epithelioide
histiocyten en multinucleaire
reuscellen (Figuur 5).
Necrose werd niet gezien en
in en rond deze zgn. ‘naakte’
granulomen, die typisch zijn
voor sarcoïdose, ontbreekt
een dens infiltraat van lymfo-
cyten. Er was enige expansie
in het bot te zien.
De thoraxfoto en CT-scan
lieten een bilaterale hilaire
adenopathie zien, zonder pa-
renchymale afwijkingen (sta-
dium I). De bronchoalveolai-
re lavage toonde een lymfo-
cytenpercentage van 76% en
een verhoogde CD4/CD8-
ratio van 3.4, wat specifiek is
voor sarcoïdose.
De combinatie van klinisch en
histologisch onderzoek en me-
dische beeldvorming leidde tot
de diagnose sarcoïdose sta-
dium I met botbetrokkenheid.
Lokale therapie met intra-
lesionale triamcinolon injecties
werd ingesteld. Van systemi-
sche therapie werd afgezien,
omdat stadium I sarcoïdose in
het merendeel van de patiënten
spontaan in regressie gaat.

DISCUSSIE

De prevalentie van sarcoïdose in Europa wordt geschat
op 10-40/100.000. De incidentie in de algemene
bevolking is 0,02-0,2%.1 Sarcoïdose komt meer voor bij

Figuur 4. MRI-scan: T1-gewogen opname (links) en
T2-gewogen opname (rechts) van straal I beiderzijds.

Figuur 3. Detailopname van de voet: vroege vas-
culaire fase (links) van de Tc-99m botscintigrafie
en de 24-uurs In-111 granulocytenscan (rechts).

Figuur 2. Röntgenfoto van de voet: De osteolytische laesie van de distale falanx I
gekarakteriseerd door een licht sclerotische, onregelmatige begrenzing.
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vrouwen dan bij mannen en is gelijk verdeeld over alle
rassen. Van alle patiënten met sarcoïdose ontwikkelt 5-
15% progressieve longfibrose. 
Pathofysiologisch is sarcoïdose het resultaat van een per-
sisterende chronische antigeenstimulus, welke een ex-
cessieve cellulaire immuunrespons teweeg brengt,
waarin granulomen worden gevormd door de accumu-
latie van T-lymfocyten, mononucleaire fagocyten en
epitheloïde cellen. Cytokines worden gegenereerd door
de activatie van macrofagen, vooral Il-1, Il-6 and TNF.
Deze activeren op hun beurt T-lymfocyten en mononu-
cleaire ontstekingscellen. Ook epithelioide cellen en
Langerhans-reuscellen ontwikkelen zich. Tegelijkertijd
kan het cytokinennetwerk leiden tot een excessieve fi-
broblastenproliferatie, collageen productie en fibrose.
Door de granulomen die in aantal en grootte toenemen
wordt de normale locale weefselstructuur verstoord en
kan orgaanfalen ontstaan.2,3,4,5

De definitieve diagnose is gebaseerd op de biopsie,
geplaatst in de context van anamnese, lichamelijk onder-
zoek, aanvullend onderzoek en de exclusie van andere
oorzaken van ziekte. De sarcoïdose-noduli worden his-
tologisch gekarakteriseerd door een kern van dens
fibreus bindweefsel met daar omheen niet-verkazende
ontstekingsgranulomen met ontstekingscellen, lymfocy-
ten, epithelioide cellen en Langerhans-reuscellen zonder
zuurvaste bacteriën of schimmels. Het laboratoriumon-
derzoek is gericht op de serumconcentratie van angio-
tensine converting enzyme (ACE), omdat ACE-concen-
traties verhoogd zijn in 60% van de patiënten. De
sensitiviteit van dit onderzoek stijgt met het stadium van
de ziekte binnen een marge van 61-93%; de specificiteit
blijft variabel.2,3,6

De meest aangedane organen zijn longen, lymfklieren,
botten, zenuwweefsel en huid, maar sarcoïdose kan in
elk weefsel voorkomen. Botbetrokkenheid wordt bij ra-
diologisch onderzoek gezien in 1-13% van de patiënten

met sarcoïdose.1,7,8 De incidentie van botbetrokken-
heid in sarcoïdose wordt geschat op 7,5/100.000 per-
soonsjaren voor vrouwen en 6,7/100.000 persoonsja-
ren voor mannen.5 De meest voorkomende lokalisaties
van osteogene sarcoïdose zijn de botten van de hand,
pols en voet. In ca. 50% blijft de botbetrokkenheid
asymptomatisch. Deze botlaesies komen meestal voor
in combinatie met infiltratieve huidafwijkingen, zoals
ook bij onze patiënt. Deze zeldzame combinatie is van
prognostisch belang, omdat het vaak een teken is van
ernstige chronische sarcoïdose, waarbij bijna altijd de
longen al zijn aangedaan.3,7,8 De primaire presentatie
met klachten van het bewegingsapparaat is in dit sta-
dium zeer zeldzaam. Gewrichtsaandoeningen worden
gerapporteerd in 5-50 % van de patiënten, ofwel als
acute ofwel als chronische polyarthritis, die irreversibele
gewrichtsschade kan veroorzaken.5 Dactylitis en nagel-
dystrofie zijn zeldzame complicaties van sarcoïdose,
maar zij zijn belangrijk omdat ze geassocieerd zijn met
botbetrokkenheid en andere tekenen van chronische
sarcoïdose.
Onze patiënt presenteerde zich met een ontstoken teen.
Histologisch onderzoek toonde een aspecifieke granu-
lomateuze ontsteking aan. Radiologisch was er geen
typisch beeld van een honingraatachtig patroon van tra-
beculair bot met acro-osteolyse, cysten, verlies van
cortex en sclerose.7,9 De volgende diagnoses, naast sar-
coïdose, werden overwogen: osteomyelitis, exostosen,
enchondromen, rheumatische arthritis, tuberculose,
lepra, dactylitis en schimmelinfectie.
De meest belangrijke diagnostische overweging was
chronisch infectieuze osteomyelitis, maar de leukocy-
tenscan was negatief en de laboratoriumwaarden waren
normaal. De matig verhoogde activiteit van de granulo-
cytenscan werd geïnterpreteerd als intravasculair circu-
lerende leukocytenpool, gecorreleerd aan de verhoogde
bloedpool op de botscan. In osteomyelitis migreren
leukocyten van deze bloedpool naar de weefsels, accu-
muleren in het bot en veroorzaken de geobserveerde
verhoogde activiteit t.o.v. de late botfase. Sarcoïdose,
met granulomen van lymfocyten en macrofagen, is in
essentie negatief op de Indium-111-granulocyten scin-
tigrafie, ondanks dat vals positieve uitslagen zijn gerap-
porteerd, maar niet voor zover wij weten, in osteogene
sarcoïdose.10

Gecombineerde 24-uur gelabelde leukocytenscans,
zoals gebruikt in onze patiënt, zijn mn. van belang bij
de diagnose van gecompliceerde situaties met mogelijke
osteomyelitis, zoals bij een diabetische voet. In onze
patiënt, laten de MRI bevindingen, ondanks dat ze
minder specifiek zijn, duidelijk de lokalisatie en uitbrei-
ding van de ziekte zien, te weten de distale falangen en
de distale metatarsale I. Retrospectief correspondeert
dit met de lokalisatie van het MTP-gewricht op de bot-
en leukocytenscan. 
De classificatie van sarcoïdose is gebaseerd op thoraxfo-

Figuur 5. Histopathologisch beeld: Centraal een niet-
necrotisch ‘naakt’ granuloom, vnl. samengesteld uit
epitheloïde histiocyten en verspreid een aantal multinu-
cleaire reuscellen.
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to’s: stadium I: bilaterale hilaire adenopathie zonder pa-
renchymale afwijkingen, stadium II: bilaterale hilaire
adenopathie met parenchymale afwijkingen, stadium
III: parenchymale afwijkingen zonder hilaire adenopa-
thie, stadium IV: tekenen van longfibrose. Bij een actie-
ve sarcoïdose laat de bronchoalveolaire lavage een matig
verhoogd lymfocytenpercentage zien (15-40%) en een
verhoogde CD4/CD8-ratio.
Alleen in gevorderde stadia wordt systemische therapie
overwogen, omdat stadium I sarcoïdose in het meren-
deel van de patiënten, binnen 2 jaar, spontaan in re-
missie gaat.
Deze casus illustreert de moeilijkheid van het diagnosti-
seren van osteogene sarcoïdose in een patiënt met
primaire klachten van het bewegingsapparaat. In het
geval van osteolytische botdefecten in de handen of
voeten, vooral in combinatie met nageldeformiteiten,
moet sarcoïdose overwogen worden.

ABSTRACT

Complaints of the locomotor system are uncommon first signs
of sarcoidosis. A case is presented in which sarcoidosis symptoms
were confined to an inflamed toe. As sarcoidosis is often in a
severe chronic form at this stage, prompt diagnosis is important.
The present state of differential diagnosis by medical imaging is
discussed.
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Selectie van verslagen uit de Jaarvergadering van de 
NOV op 13 en 14 januari 2005 te Veldhoven

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

Optimaliseren in vitro model voor osteogenesis imperfecta
Inleiding en vraagstelling:
Osteogenesis imperfecta (OI) wordt gekenmerkt door
een hoge fractuurincidentie welke het gevolg is van een
genetisch bepaald, structureel defect in het type 1
collageen in bot. Het herstellen van dit collageen defect
met als gevolg een verbeterde botkwaliteit, is een voor
de hand liggende behandelingsoptie voor deze aandoe-
ning. Tot nu toe is deze optie echter niet voor handen
en bestaat de behandeling uit het voorkomen en behan-
delen van symptomen. Om de gestoorde collageensyn-
these en het herstellen van mogelijke defecten te bestu-
deren is een toegankelijk in vitro model wenselijk.
In deze studie onderzoeken wij de haalbaarheid van een
in vitro kweeksysteem waarin de collageensynthese, de
in vivo situatie in bot bij OI, nabootst.

Methode:
In deze studie werd gebruik gemaakt van de capaciteit
van mesenchymale stamcellen (BMSCs) uit beenmerg
om te differentiëren richting osteoblast. BMSCs van 10
OI-patiënten en 7 controlepatiënten werden geïsoleerd
uit beenmerg, wat werd verkregen tijdens orthopedi-
sche ingrepen. De cellen werden in kweek gebracht,
waarna deze werden geëxpandeerd. Hierna werden de
cellen met behulp van o.a. dexamethason gestimuleerd

om richting osteoblast te differentiëren. In een periode
van 4 weken na de start van de differentiatie werd op
verschillende tijdstippen het gevormde collageennet-
werk en de mineralisatie hiervan geanalyseerd.

Resultaten:
Er wordt vanaf 1 week in zowel de OI-kweken als de
controlekweken een collageennetwerk geproduceerd
wat de weken erna verder toeneemt en uitrijpt. Tevens
vind er in beide groepen vanaf 1 week mineralisatie van
de gevormde matrix plaats. Gelet op de kenmerken van
het collageennetwerk, zijn de verschillen tussen OI-bot
en controlebot in vivo, deels vergelijkbaar met het in
vitro gevormde collageennetwerk. 

Conclusie:
Dit in vitro kweekmodel laat zien dat het nabootsen van
een in vivo botmatrix bij OI gedeeltelijk haalbaar is. Er
dient onderzocht te worden of een driedimensionaal
kweeksysteem de in vivo situatie verder benadert.

M.H.M. Wassen, R.J.B. Sakkers, I. Slaper, K. Sijssens, 
R.A. Bank, A.J. Verbout, R.M. Castelein, W.J.A. Dhert,
Afdeling Orthopedie, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Cel- gemedieerde bot tissue engineering in een nieuw posterieur spinaal model

Introductie:
Het autologe bot graft (AG) is het voorkeursmateriaal
om de processi transversi benig te verbinden bij posteri-
eure spinale fusies (PSF). Tissue engineering (TE) door
middel van een drager met stamcellen (BMSCs) lijkt
een goed alternatief voor het AG, door zijn mogelijke
osteogeniciteit. Wij onderzochten het effect van TE op
de initiële botvorming vanaf de processi in een nieuw
posterieur model. 

Methoden:
Kunststof houders met daarin naast elkaar vier verschil-
lende keramische 50%-poreuze dragers van 8x7x3mm
werden op de bilaterale gedecorticeerde L4-processii
van de geit geschroefd, nadat een optimaal contact met
het bot was gecontroleerd. Van de dragers bespreken we

hier alleen BCP (Hydroxyapatiet/Tricalciumfosfaat) en
TCP. Geiten BMSCs (n=10) werden gekweekt en per-
operatief gezaaid (1E7cells/cm3 drager). Na 9 weken
werd histomorfometrische analyse (botoppervlakte%)
verricht van zowel het onderste (tegen het bot) als het
bovenste (tegen de spier) deel. 

Resultaten en discussie:
Het onderste deel was altijd volledig geïnfiltreerd met
bot (tabel 1), wat suggereert dat dicht tegen bot, TE
met goed osteoconductieve dragers geen meerwaarde
biedt. In het bovenste deel was alleen veel bot in de TE
condities, (p<0.01), zonder voorkeur voor een drager.
Dit laat duidelijk het potentieel van TE zien in deze
setting. Echter, de celgemedieerde botvorming nam
snel af met een toenemende afstand tot de spier, waar-
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schijnlijk door de afnemende overlevingsmogelijkheid.
Daarom moet men kritisch zijn over de toepasbaarheid
van TE in de meeste klinische omstandigheden waar de
cellen juist verder verwijderd zijn van vitaal spierweef-
sel. Ten slotte lijkt TCP als drager te prefereren omdat

dit volledig resorbeert.

Kruyt, MC; Wilson CW; de Bruijn JD, Oner FC,  Dhert WJA,
Afdeling orthopedie, Universitair  Medisch Centrum, Utrecht

Resultaten van kraakbeen reparatie met ectopisch geproduceerd kraakbeen

Inleiding:
De spontane reparatiecapaciteit van kraakbeen is zeer
beperkt. Ook reparatie met stamcellen in verschillende
dragers laat tot nu toe geen goede resultaten zien. 
Daarom is in deze studie de vorming van kraakbeen in
vivo op een ectopische plaats, namelijk onder het perios-
teum van de proximale tibia, in het konijn bestudeerd.
Vervolgens is gekeken naar de reparatiecapaciteit van dit
ectopisch geproduceerde kraakbeen in een osteochon-
draal defect in de konijnen knie.

Materiaal en methode:
In het eerste deel van de studie in het konijn werd bei-
derzijds een defect gemaakt in het periosteum op de
proximale tibia, met een afmeting van 7x12 mm.
Na 10, 20 en 40 dagen werd het reactieve weefsel histo-
logisch, immunohistochemisch en met RT-PCR onder-
zocht op eigenschappen van hyalien kraakbeen en bot. 
In de vervolgstudie werd na 14 dagen het reactieve
weefsel geoogst en geïmplanteerd in een osteochon-
draal defect op de condyl van het konijn met een
diameter van 3 mm. Hierbij werden de resultaten van 4
groepen vergeleken: leeg defect (n=11), leeg defect met
hyaluronzuur gevuld (n=12), defect met reactief weefsel
van de tibia gevuld (n=17) en defect gevuld met hyalu-
ronzuur en vervolgens reactief weefsel van de tibia
(n=19). Na drie weken en drie maanden werd de
reparatie van het defect histologisch beoordeeld met de
O’Driscoll score.

Resultaten:
In meer dan 90% van de periostale defecten werd er
voldoende reactief weefsel gevormd om een defect van 3-
4 mm diameter en een diepte van 3 mm te vullen. Na 10
en 20 dagen bleek het weefsel voornamelijk uit hyalien
kraakbeen te bestaan. Na 40 dagen werd het begin van
botvorming gezien.
In het tweede deel van de studie werden de beste repa-
ratieresultaten gezien in de vierde groep waarbij het
defect werd gevuld met reactief weefsel gecombineerd
met hyaluronzuur. De O’Driscoll scores waren 18,1 
± 2,9 en significant beter dan die van de lege defecten.
Het kraakbeen had een hyalien aspect en het subchon-
drale bot was na drie maanden volledig genezen en
geïntegreerd met de omgeving. 

Conclusie:
Ectopisch kraakbenig weefsel kan in vrij korte tijd ge-
produceerd worden en blijkt een sterke gelijkenis met
hyalien kraakbeen te vertonen. Na implantatie in een os-
teochondraal defect treedt volledige botgenezing op en
vormt zich kraakbeen met sterk hyaliene eigenschappen
in het defect.

Emans P.J., Surtel D.A.M., Frings K.M., Reilly K.M., 
Bulstra S.K., Kuijer R., Afdeling orthopaedie, 
Academisch Ziekenhuis Maastricht.

Tabel 1

Drager Controle (Mean±SEM) TE (Mean±SEM) p-waarde

BCP onderste deel 13.1±4.5 9.4±3.3 >0.05

BCP bovenste deel 1.0±0.9 8.9±4.1 <0.01

TCP onderste deel 14.2±5.4 15.2±7.8 >0.05

TCP bovenste deel 1.9±1.8 8.1±4.6 <0.01
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Glucosamine remt de afbraak en aanmaak van extracellulaire matrix in kraakbeen-
explantaties van artrosepatiënten 

Eindige elementen analyse van het falen van het Capital Hip systeem

Introductie:
Reeds vele jaren wordt glucosamine gebruikt vanwege
mogelijk gunstige effecten op artrose. Het onderliggen-
de werkingsmechanisme is echter nog steeds niet ontra-
feld. Kraakbeenexplantaties van artrose patiënten vormen
een relevant fysiologisch model om te onderzoeken of
glucosamine de progressie van artrose beïnvloedt. Deze
studie onderzocht het effect van glucosamine op de
expressie van genen, verantwoordelijk voor afbraak en
aanmaak van de extracellulaire matrix, in een model met
artrotisch humaan kraakbeen.

Materialen en Methoden:
Restmateriaal van totaleknieprotheseoperaties werd ge-
bruikt om full-thickness explants te vervaardigen. Na drie
dagen voorkweek werden de experimentele condities,
namelijk glucosamine hydrochloride en glucosamine
sulfaat, toegevoegd gedurende vier dagen. Dit werd ver-
geleken met een controle conditie. Gen expressie werd
bepaald met real-time kwantitatieve RT-PCR voor genen
betrokken bij afbraak en aanmaak van de extracellulaire
matrix. Totale MMP activiteit werd gemeten in het
kweekmedium.

Resultaten and discussie:
Collageen II en aggrecan gen expressie was significant
lager ten gevolge van glucosamine toevoeging. Gen

expressie van de aggrecanases en bijna alle MMP’s liet
een trend zien richting down-regulatie, maar alleen bij
MMP 3 en ADAM-TS4 en 5 was dit statistisch signifi-
cant. De totale MMP activiteit was verminderd ten
opzichte van de onbehandelde controle voor beide glu-
cosamines.
In katabole situaties, zoals bij artrose, kan een vermin-
derde afbraak van extracellulaire matrix een gunstige
invloed hebben op progressie van de ziekte. Gelet op
het feit dat glucosamine ook verminderde extracellulaire
matrix aanmaak tot gevolg heeft, denken wij dat het
mogelijk kraakbeen beschermende effect van glucosa-
mine eerder berust op het ‘do no further harm’
principe, dan op de vermeende herstelcapaciteiten.

E.J.Uitterlinden, H. Jahr, H. Weinans, G.J.V.M. Osch,
J.A.N.Verhaar, Afdeling Orthopedie, Erasmus universitair
Medisch Centrum Rotterdam,
J.L.M. Koevoet, Afdeling KNO, Erasmus universitair Medisch
Centrum Rotterdam
Y.M. Jenniskens, J. DeGroot, TNO Prevention and Health,
Leiden
S.M.A. Bierma-Zeinstra, Afdeling huisartsgeneeskunde,
Erasmus universitair Medisch Centrum Rotterdam
J.T.P.M. van Leeuwen, Afdeling inwendige geneeskunde,
Erasmus universitair Medisch Centrum Rotterdam

Introductie:
Het Capital Hip systeem is in 1991 geïntroduceerd in
Groot Britannië. Het systeem was vergelijkbaar met het
Charnley systeem. Het systeem bestond uit een ‘flanged’
en een ‘roundback’ steel, in zowel een modulaire tita-
nium uitvoering als in een ‘monobloc’ uitvoering van
roestvrij staal. Een paar jaar na de introductie van het
systeem bleek dat de Capital Hip een te hoog faalpercen-
tage had, hoewel dit percentage verschilde voor de ver-
schillende ontwerpen. Het Royal College of Surgeons of
England stelde een onderzoek in naar de resultaten van
de Capital Hip en vond dat de titanium stelen slechter
presteerden dan de roestvrij stalen stelen en als een
secundair effect, dat de ‘flanged’ stelen slechter presteer-
den dan de ‘roundback’ stelen. Het doel van deze studie
was om te onderzoeken of het faalproces van het Capital
Hip systeem te met behulp van de Eindige Elementen
Methode (EEM) gesimuleerd kan worden.

Methoden:
Het falen van de cement mantel werd gesimuleerd in EEM
modellen van reconstructies met de vier verschillende
ontwerpen: de ‘flanged’ en de ‘roundback’ steel, beiden
met materiaaleigenschappen van titanium en roestvrij staal.
Gedurende 20 miljoen cycli werden de modellen afwisse-
lend belast met een loopbelasting en een traploopbelasting.
De scheurvorming en de totale hoeveelheid schade aan de
cementmantel werd vergeleken tussen de vier ontwerpen.

Resultaten:
De resultaten toonden aan dat de ‘flanged’ stelen meer
cement schade aanrichtten dan de ‘roundback’ stelen.
Verder bleek dat de titanium stelen slechter presteerden
dan de roestvrij stalen stelen.

Discussie:
Hoewel het negatieve effect van de titanium stelen ver-
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geleken met de roestvrij stalen stelen in de simulaties
minder uitgesproken was dan klinisch gevonden is,
bleek dat onze simulaties in staat waren om het ont-
werpgerelateerde effect (materiaal en geometrie) op het
faalproces van het Capital Hip systeem aan te tonen.

D. Janssen, R. Aquarius, J. Stolk, N. Verdonschot,
Orthopaedic Research Laboratory, 
UMC St. Radboud Nijmegen

Kinematica van het subtalaire gewricht in gezonde proefpersonen middels
computer tomografie

Introductie:
Kennis van kinematische eigenschappen is een belang-
rijk hulpmiddel voor evaluatie van gewrichtspathologie
en verschaft een basis voor het begrip van chirurgische
procedures. Er bestaat geen betrouwbare techniek voor
nauwkeurige in-vivo metingen van de bewegingen van
het subtalaire gewricht. Het doel van de studie is het
meten van het normale bewegingsbereik van het subta-
laire gewricht in een belaste toestand met gebruik van
computer tomografie.

Methoden:
CT scans van de rechter enkel van acht gezonde vrijwil-
ligers werden gemaakt. Een externe belasting werd op
een voetplaat aangebracht waardoor de voet in acht
extreme standen werd gedwongen. Na segmentatie en
matching van de botten werden de oriëntaties van de
calcaneus ten opzichte van de talus bepaald en uitge-
drukt in een schroevingsas voor de bewegingen tussen
tegenovergestelde extreme voetposities. 

Resultaat:
Van maximale inversie naar maximale eversie van de voet
was de inclinatiehoek van de schroevingsas van de
beweging van het subtalaire gewricht ten opzichte van
het horizontale vlak 50.1° (SD 4.7°). De deviatie van de
schroevingsas ten opzichte van het mediane vlak was
4.2° (SD 9.0°). De rotatie rond de schroevingsas was
36.8° (SD 4.6°). Van maximale dorsiflexie naar plantair-

flexie van de voet was de inclinatiehoek van de schroe-
vingsas 57.7° (SD 15.7°), de deviatie 24.6° (SD 28.0°)
en de rotatie 10.3° (SD 7.3°). Voor de gecombineerde
maximale dorsiflexie/inversie naar maximale plantair-
flexie/eversie was de inclinatiehoek 50.5° (SD 4.9°), de
deviatie 0.5° (SD 11.5°) en de rotatie 33.9° (SD 4.6°).
Voor de gecombineerde maximale dorsiflexie/eversie
naar plantairflexie/inversie was de inclinatiehoek 51.0°
(SD 4.5°), de deviatie 10.0° (SD 8.3°) en de rotatie
29.5° (SD 4.1°). De translaties van de calcaneus over de
schroevingsas ten opzichte van de talus varieerden van
0.9 tot 2.6 mm. 

Conclusie:
De specifieke oriëntatie van de gemiddelde schroevings-
as van het subtalaire gewricht voor bewegingen tussen
extreme voetposities werd bepaald door de richting van
de beweging. De grootste rotatie werd gemeten in de
beweging tussen maximale inversie en maximale eversie
en is overeenkomstig met de literatuur. De CT-techniek
biedt toepassingsmogelijkheden voor diagnostische en
follow-up evaluatie doeleinden.

L. Beimers, C.N. van Dijk, Afdeling Orthopedie, 
AMC Amsterdam
G.J.M. Tuijthof, L. Blankevoort, Orthotrauma Research
Center Amsterdam (ORCA)
R. Jonges3, Afdeling Medische Fysica, AMC Amsterdam
M. Maas, Afdeling Radiologie  AMC Amsterdam

Inlegzoolcomponenten en plantaire drukken - ‘De effecten van verschillende inleg-
zoolcomponenten op plantaire piekdrukken bij patiënten met neuropathische voeten’

Inleiding en vraagstelling:
Inlegzooltherapie wordt veel toegepast ter ontlasting van
lokaal verhoogde plantaire voetdrukken ten gevolge van
o.a. diabetes en rheumatoïde arthritis, waarbij het thera-
peutisch doel pijnverlichting en/of preventie van ulcera
is. Deze studie beoogde het effect van verschillende inleg-
zoolvormen op plantaire voetdruk te onderzoeken.

Methode:
Twaalf inlegzoolconfiguraties werden geëvalueerd bij

20 diabetespatiënten met perifere polyneuropathie. Een
twee-factoren repeated-measures-design (3x4) werd
gebruikt waarbij mediale ondersteuning een factor was
met drie niveaus: basiszool, ‘normale’ ondersteuning en
extra hoge ondersteuning. In de tweede factor werden
naast de basis zool een voorvoetpelotte, een varus- en
een valguswig opgenomen. Het effect van de inlegzool-
configuraties voor vier voorvoetregio’s werd geëvalu-
eerd in standaardsokken en -schoenen op een ‘lopende
band’ met het Pedar Insole-system® (Novel, München).
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Voor elke inlegzoolconfiguratie werden 40 stappen per
patiënt gebruikt voor het schatten van de plantaire piek-
drukken. Patiënten scoorden het loopgemak voor elke
linker – en rechter inlegzool op een 10-puntsschaal. Sta-
tistische analyse werd uitgevoerd met een repeated-mea-
sures ANOVA model: SPSS 12.1® software (SPSS Inc.).

Resultaten:
In het algemeen resulteerde een voorvoetpelotte in
combinatie een extra verhoogde mediale ondersteuning
in de grootste reductie van piekdrukken. In de regio
onder de hallux bleek een varuswig in combinatie met
een extra verhoogde mediale ondersteuning het meest
effectief. In de laterale voorvoetregio verhoogde een
aantal inlegzoolconfiguraties de piekdruk t.o.v. van de

basiszool, hoewel alle effecten gering waren.
Vergeleken met het loopgemak van de basiszool: 7.6 ±1.0,
werd het loopgemak met het verhogen van de mediale 
ondersteuning minder: 6.5 ±1.5. Bij plaatsing van een
voorvoetpelotte verslechterde dit verder: 5.6 ±1.7.

Nick Guldemond, Geert Walenkamp, Afdeling Orthopedie,
AZM, Maastricht
Pieter Leffers, Faculteit der Geneeskunde. 
afdeling Epidemiologie, Universiteit Maastricht
Antal Sanders, Afdeling revalidatiegeneeskunde 
AZM, Maastricht
Nicolaas Schaper, Afdeling Interne Geneeskunde. 
AZM, Maastricht

Gangbeeldanalyse na totale-enkelartroplastiek - Een vergelijkende studie met een
normale controle groep

Inleiding:
Het gangbeeld in termen van een toegenomen beweeg-
lijkheid in de achtervoet en een veranderde activiteit van
de onderbeenmusculatuur. Doel van deze studie was te
beoordelen of het gangbeeld na totale enkelprothese
(TEA) gelijk is aan een normaal gangbeeld en dus beter
dan het gangbeeld na artrodese.

Tien patiënten met een unilaterale TEA en tien gezonde
controlepersonen van gelijke leeftijd en geslacht partici-
peerden in een gangbeeldstudie. Voorafgaand aan de
experimenten werd de beweeglijkheid van enkel en ach-
tervoet gemeten. Dubbelzijdige 3-D kinematica van
knie, enkel en voet en ipsilaterale verticale grond reactie-
kracht en de activiteit van vier onderbeenpieren (gastroc-
nemius medialis en lateralis, soleus en tibialis anterior) ge-
durende blootsvoets lopen werden simultaan gemeten. 

Resultaat:
De dorsaalflexie van de geopereerde enkel was vermin-
derd in TEA-patiënten in vergelijking met de contrala-

terale zijde (p<0.001) en met de controlegroep
(p<0.001). Desalniettemin werden slechts geringe ver-
schillen gevonden tussen de TEA-patiënten en de con-
trolegroep met betrekking tot de gewrichtshoeken van
enkel en achtervoet tijdens het lopen. De EMG activi-
teitspatronen van de onderbeenpieren tijdens het lopen
kwamen vrijwel overeen met het normale activiteitspa-
troon. De verticale grondreactiekracht in mid-stand
nam enigszins toe en de grondreactiekracht aan het
einde van de standsfase nam wat af na TEA in vergelij-
king tot normale proefpersonen.

Conclusie:
Ondanks een verminderde dorsaalflexie hadden TEA-
patiënten een vrijwel normaal gangbeeld in vergelijking
tot normale controles in termen van gewrichtskinemati-
ca, verticale grondreactiekracht en EMG activiteit van
de onderbeenpieren.

H.C. Doets,  M. van Middelkoop, H. Houdijk, 
R.G.H.H. Nelissen, H.E.J.Veeger

Introductie:
De reconstructie van grote segmentale botdefecten is een
lastig probleem. Solide corticale auto- en allografts worden
het meest gebruikt in deze reconstructies. Deze grafts
hebben beperkingen waardoor alternatieven gewenst zijn.
Om alternatieven te testen is een goed diermodel nodig
dat de klinische situatie zoveel mogelijk benadert. Wij
testten een groot diermodel waarin een groot segmentaal

Reconstructie van diafysaire segmentale botdefecten - eigenschappen van een
massieve corticale autograft in een nieuw groot diermodel

botdefect werd gereconstrueerd met een massieve auto-
loge corticale botgraft. De vraag voor dit onderzoek is of
het diermodel functioneert en om de eigenschappen van
de corticale botgraft te bepalen, als referentie voor toe-
komstige reconstructies met botvervangers.

Methoden:
In het rechter femur van zeven melkgeiten werd een
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dubbel-osteotomie verricht. Hierdoor kon een 3,5 cm
hoog diafysair botsegment worden verwijderd. Dit
segment werd terug geplaatst en met een retrograde in-
tramedullaire pen gefixeerd. De geiten werden volledig
belast gemobiliseerd voor de duur van zes maanden. In
deze periode werd om de zes weken röntgenopname
van het femur vervaardigd. Na zes maanden werden de
geiten geofferd en de femora geanalyseerd. Mechanisch
werd de torsiekracht tot fracturering bepaald. Histolo-
gisch werd de mate van remodellering, incorporatie en
consolidatie van het segment bepaald. Het contralatera-
le femur werd als interne controle genomen.

Resultaten:
Een reconstructie faalde door implantaat falen. In de
overige zes geiten werd röntgenologisch volledige con-

solidatie van het segment waargenomen. De mechani-
sche torsiesterkte van het gereconstrueerde femur be-
droeg gem. 53% vergeleken met het contralaterale femur.
Histologisch werd er consolidatie, ombouw en remo-
dellering van het segment waargenomen.

Conclusie:
Het diermodel bleek adequaat om de reconstructie van
een grote segmentaal botdefect met een massieve
corticale autograft te evalueren. Na 6 maanden is er
consolidatie en ombouw van het segment. De torsie
sterkte komt overeen met die van vergelijkbare studies.

P.H.J. Bullens, M.C. de Waal Malefijt, H.W.B. Schreuder, 
N. Verdonschot, P. Buma, UMC St. Radboud

Introductie:
In recente kadaverstudies met traumatische wervelfrac-
turen werd aangetoond dat het gefractureerde wervelli-
chaam deels kan worden gerepareerd met behulp van
ballonvertebroplastiek. Onduidelijk is echter hoeveel
fractuurreductie is te behalen en hoeveel reductie
verloren gaat na het verwijderen van de ballonnen. In
deze studie wordt de dekplaat reductie en anterieure en
posterieure botverplaatsing gemeten met behulp van
3D Rotational X-ray imaging tijdens gecombineerde
pedikelschroeffixatie en ballon vertebroplastiek met cal-
ciumfosfaatcement.

Methode:
Twintig burst (A-, B- and C-type) fracturen werden
gecreëerd in kadavers en ballon vertebroplastiek met
calcium fosfaat cement werd uitgevoerd na pedikel-
schroeffixatie. Een 3D dataset werd verkregen voor de
volgende fasen: intact, gefractureerd, na pedikelschroef-
fixatie, na balloninflatie, na ballondeflatie en na injectie
van het cement. De hoogte van het wervellichaam en
aangrenzende discus werden gemeten op vijf gereconst-
rueerde sagittale opnamen en kwantitatief vergeleken
voor alle fasen. Tevens werd de anterieure en posterieu-
re botverplaatsing gemeten.

Dekplaatreductie en botverplaatsing tijdens ballonvertebroplastiek in combinatie met
pedikelschroefinstrumentatie voor traumatische thoracolumbale wervelfracturen

Resultaten:
De gemiddelde wervellichaam hoogte (in mm) op
thoracaal niveau was: Tintact=19.5; Tgefraktureerd=14.6;
Treductie=17.3; Tinflatie=20.1; Tdeflatie=18.0; Tcement=17.8.
Het overal verschil in wervelhoogte was significant. Op
lumbaal niveau de gemiddelde wervelhoogte was:
Tintact=23.2; Tgefraktureerd=14.7; Treductie=18.4; Tinflatie=23.2;
Tdeflatie=19.3; Tcement=20.2. Dit overal verschil in wervel-
hoogte was ook significant. De toename van wervel-
hoogte ging ten koste van de aangrenzende discus-
hoogte. Zowel centraal als perifeer was de wervelhoogte
te herstellen. De anterieure en posterieure botverplaat-
sing was gering en heeft waarschijnlijk weinig klinische
relevantie.

Conclusie:
Reductie van dekplaatfracturen is goed mogelijk en
veilig wanneer pedikelschroeffixatie en ballonvertebro-
plastiek worden gecombineerd. Een deel van de dek-
plaatreductie gaat weer verloren na deflatie van de
ballonnen.

J.J. Verlaan, E.B. van de Kraats, Th. van Walsum, F.C. Oner,
W.J. Niessen, W.J.A. Dhert
Afdeling Orthopaedie en Beeldverwerking, UMC Utrecht

Inleiding:
Posterieure impingement van de elleboog kan
ontstaan door een acuut trauma of geleidelijk door re-
petitieve microtraumata. Door varus, valgus stress of
hyperextenderende momenten tijdens belasten kan

mechanisch ‘abudment’ van ossale of weke delen in de
fossa olecrani ontstaan. Klinisch uit dit zich in belas-
tingsafhankelijke pijn posterieur, met extensie
beperking, slotklachten en soms reactieve hydrops.
Het doel van deze studie is het vaststellen van de resul-

Artroscopische  behandeling van posterieure impingement van de elleboog bij atleten
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taten na artroscopische behandeling van posterieure
impingement.

Methode:
Het betreft een historische cohort studie. Tussen 2000
en 2004 werden 11 atleten (12 ellebogen, 7 mannen; 5
vrouwen; gemiddelde leeftijd bedroeg 29(17-60) jaar
met posterieure impingement van de elleboog, die niet
reageerde op conservatieve therapie, geïncludeerd.
Door één operateur werd de artroscopische nettoyage
van de fossa olecrani verricht. De patiënten werden  pre-
operatief  en na gemiddelde 14(7-29) maanden klinisch
geëvalueerd middels bewegingsuitslagen, Modified
Andrews Elbow Scoring Systemen (MAESS) en VAS
score in rust en na provocatie.
Alle gegevens zijn statistisch getoetst met een tweezijdig
gepaarde T-toets met een P-waarde van 0,05.

Resultaten:
De MAESS verbeterde van 67,7 (matig) preoperatief naar
92,9 (uitstekend) postoperatief (p<0,0001). De VAS, in
rust/na provocatie, daalde van 7/3 preoperatief naar 3/0
postoperatief (p<0,00001). De extensie beperking van de
elleboog daalde gemiddeld van 7° preoperatief naar 3°
postoperatief. Er deden zich geen complicaties voor en
ten tijde van de follow-up had  één patiënt zijn sportieve
activiteiten niet kunnen hervatten op het oude niveau.

Conclusie:
Artroscopische nettoyage van de fossa olecrani als be-
handeling van posterieure impingement bij athleten
geeft goede resultaten op middellange termijn.

F.Th.G. Rahusen, J-M. Brinkman, dr. D. Eygendaal, 
Afdeling orthopedie. St. Maartenskliniek Nijmegen

Inleiding:
Overbelasting van de elleboog van werpers bij honkbal
(‘little league elbow’) kan leiden tot  afwijkingen in het
capitellum, die vergelijkbaar zijn met Morbus Panner. In
de afgelopen jaren presenteerden zich tien patiënten, die
op hoog, c.q. topniveau turnden (15-30 uur per week)
met geleidelijk ontstane klachten van de elleboog. Betreft
het hier dezelfde aandoening en wat is de behandeling?

Patiënten:
In dit retrospectieve onderzoek werden elf ellebogen in
tien patiënten (9 v, 7-16 jr) geïncludeerd. Follow-up
was gemiddeld 2,6 jaar (1-6 jr). Bij presentatie stond
pijn op de voorgrond. Vier ellebogen vertoonden enige
hydrops. Negen patiënten vertoonden hyperlaxiteit.
Negen ellebogen vertoonden op de röntgenfoto
cysteuze veranderingen van het capitulum, waarvan drie
met een corpus liberum. Twee ellebogen lieten slechts
oedeem zien op de MRI. Bij acht ellebogen werd een
artroscopie verricht. Indicaties voor een artroscopie
waren een corpus liberum of het falen van conservatief
beleid gedurende 6 maanden.

Resultaten:
Tijdens alle artroscopische ingrepen werden kraakbeni-

Inleiding:
Osteochondritis dissecans (OD) komt meestal voor in
de knie en de talus, slechts 6% van OD’s betreft de
elleboog. OD van de elleboog komt vooral voor in het

Resultaten na artroscopisch debridement van Osteochondritis Dissecans in de
elleboog

capitulum en is gerelateerd aan repetitieve microtrau-
mata. De pijnklachten zijn over het algemeen belas-
tingsafhankelijk. In een later stadium kan een bewe-
gingsbeperking optreden al dan niet in combinatie met

Traumatische osteochondritis dissecans van het capitulum bij topturners

ge veranderingen gezien, variërend van fibrillaties tot
een diep defect; zowel aan het caudo- ventrale als aan
caudo-dorsale deel van het capitulum. In alle gevallen
werd nettoyage en zonodig foerage uitgevoerd. In één
geval werden geringe veranderingen van de radiuskop
gezien. Vijf patiënten konden na behandeling weer
turnen, geen keerde terug op hetzelfde niveau. Bij de
laatste controle waren acht van de elf ellebogen pijnvrij,
vier vertoonden een geringe extensie beperking.

Discussie en conclusie:
In tegenstelling tot de ‘little league elbow’  is het niet
zozeer de valgus overbelasting, zoals die bij het werpen
voorkomt als wel een directe overmatige belasting van
het capitulum tijdens, bijvoorbeeld, de ‘brug’. In eerste
instantie is conservatief beleid aangewezen. Bij een
corpus liberum of falend conservatief beleid is een artro-
scopie geïndiceerd. Ondanks een goed resultaat na ar-
troscopie betekent deze afwijking het einde van een
carrière als topturner.

M.R.Krijnen, , W.J.Willems, Afdeling Orthopedie en
Traumatologie, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis,  Amsterdam
L. Lim, Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Bond, Beekbergen
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slotklachten. De behandeling van een OD van de elle-
boog is afhankelijk van de omvang en het stadium van
de OD. Dan wel een debridement of een refixatie van de
laesie kan verricht worden. Het doel van deze studie is
het vaststellen van de resultaten na artroscopisch debri-
dement van OD in de elleboog. 

Methode:
Het betreft een prospectieve cohortstudie. Tussen 2000
en 2004 werden 12 patiënten gezien. Het betrof 3
mannen en 9 vrouwen. De gemiddelde leeftijd bedroeg
32 (15-52) jaar, 83% was rechts dominant en 50%
beoefende een sport waarmee de elleboog intensief
gebruikt wordt. Alle operaties werden gedaan door één
operateur. Er werd een standaard artroscopische debri-
dement van de elleboog uitgevoerd via de standaard be-
nadering van het gewricht. De functie van de elleboog
werd pre- en postoperatief gescoord en de pijnbeleving
aan de hand van een visual analoge scale werd
afgenomen. De functionaliteit van de elleboog werd
bepaald aan de hand van de Modified Andrews elbow
scoring system (MAESS). De gemiddelde evaluatie
vond 17 (4-34) maanden na de operatie plaats.
Alle gegevens zijn statistisch getoetst met een tweezijdig
gepaarde T-toets; P-waarden kleiner dan 0,05 werden
als significant beschouwd.

Resultaten:
5 van de 12 patiënten werden aan de niet-dominante
elleboog geopereerd. De functie van de elleboog, uitge-
drukt in graden, verbeterde niet significant. 
De MAESS verbeterde van 66,3 (matig) preoperatief
naar 90,4 (uitstekend) postoperatief (p<0,0001). De
VAS in rust, daalde van 4 naar 1 postoperatief  en de
VAS na provocatie daalde van 7 naar 2 postoperatief
(p<0,00001). Er deden zich geen complicaties voor. Alle
patiënten konden hun preoperatieve werk hervatten en
80% kon op het oude niveau door gaan met sport-
beoefening.

Conclusie:
Artroscopisch debridement van de elleboog bij patiën-
ten met Osteochondritis dissecans geeft goede resulta-
ten op korte termijn voor zowel pijnbeleving tijdens
ADL verrichtingen als tijdens het sporten. De functio-
naliteit van de elleboog, uitgedrukt door middel van de
MAESS, verbeterde van matig naar uitstekend.
Alle patiënten zullen klinisch en radiologisch 2 jaarlijks
gerevalueerd worden. 

F.Th.G. Rahusen, J-M. Brinkman, dr. D. Eygendaal, 
Afdeling orthopedie. St. Maartenskliniek Nijmegen

Achtergrond: 
De chirurgische behandeling van een chronische pijnlij-
ke achillespees tendinose gecombineerd met een para-
tendinose is een open resectie van het paratendinum al
dan niet gecombineerd met een nettoyage van de achil-
lespees. De resultaten zijn wisselend. Wij behandelden
20 opeenvolgende patiënten middels een endoscopi-
sche benadering waarbij debridement plaats vond met
resectie van het paratenon. Alle patiënten hadden fysio-
therapie voor minimaal enkele maanden en langdurige
klachten van 6 maanden tot enkele jaren.

Doel:
Analyseren van de resultaten van een endoscopische be-
handeling van achillespees tendinose en paratendinitis
op middellange termijn van gemiddeld 6 jaar (2 -9).

Methode:
Het betreft een retrospectief onderzoek. De behande-
ling destijds vond plaats in dagbehandeling. 16 patiën-
ten werden recent terug gezien, 3 waren onbereikbaar,

Endoscopische behandeling van achillespees tendinosis en paratendinitis

1 is overleden. Een FAOS score en FS-36 vragenlijst
werden afgenomen. De FAOS score is ontwikkeld om
onder andere de behandeling van achillodynie te
evalueren.

Resultaten:
Er waren geen complicaties. De werkhervatting was na
2 dgn tot 2 weken.
De sporthervatting was na weken tot maanden.
Alle patiënten hadden een vermindering van pijn. De
gemiddelde VAS score voor de procedure was 76.
De FAOS score is nu 90,1 (subgroepen 82-99).
De FS-36 score is nu 82 (subgroepen 65-97).

Conclusie:
Endoscopische behandeling van achillespees tendinosis
met paratendinitis geeft goede / uitstekende resultaten
op de middellange termijn.

F.Steenstra,  Afdeling orthopedie, AMC Amsterdam
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Introductie:
Flexor hallucis longus tendinitis komt vaak voor bij
patiënten met een posterieur enkel impingement
syndroom. De pijn is posteromediaal gelokaliseerd. De
onderzoeker kan de pees palperen achter de mediale
malleolus door aan de patiënt te vragen de grote teen te
flecteren met de enkel in 10-20° plantairflexie. De pees
beweegt dan op en neer onder de palperende vinger van
de onderzoeker. Zodoende kan de voor de patiënt her-
kenbare pijn worden geprovoceerd. Surmenage bij bal-
letdansers is in de literatuur de meest bekende oorzaak
voor flexor hallucis longus tendinitis. In onze prospec-
tieve serie van patiënten die middels een posterieure en-
kelartroscopie in buikligging behandeld zijn voor een
posterieur enkel impingement syndroom vonden we
ook andere oorzaken voor flexor hallucis longus tend-
initis, zoals een os trigonum, avulsiefragmenten, osteo-
fyten en subtalaire artrose. Bij zeven patiënten vonden
we een combinatie van een posteromediaal gelegen os-
teochondraal defect van de talus en een flexor hallucis
longus tendinitis. Deze combinatie is in de literatuur
niet eerder beschreven. Deze studie behandelt de speci-
fieke etiologie, diagnostiek en de behandeling van flexor
hallucis longus tendinitis veroorzaakt door osteochon-
draal defecten van de talus.

Patiënten en methoden:
Tussen 1996 en 2000 werden 57 opeenvolgende patiën-
ten met een posterieur enkel impingement syndroom
behandeld middels een posterieure enkelartroscopie in
buikligging. Alle patiënten werden prospectief vervolgd.
Inclusie vond plaats na gestandaardiseerd lichamelijk en
röntgenonderzoek. Voor de operatietechniek verwijzen
wij naar het artikel van Van Dijk et al. (2000). Na het
stellen van de diagnose werd de flexor hallucis longus

Flexor hallucis longus tendinitis en osteochondraal defecten van de talus, een
logische combinatie

tendinitis bij alle patiënten behandeld door een release
van de pees. Aanverwante pathologie werd eveneens
behandeld, zoals resectie van een os trigonum, avulsie
fragmenten, corpora libera en locale synovitis.
Ostoechondraal defecten werden behandeld door debri-
dement en curettage. Nabehandeling was volledig func-
tioneel met belasting op geleide van de pijn. Preoperatief
en bij follow-up werd bij alle patiënten de AOFAS
Hindfootscore en de Tegner Activity level afgenomen.

Resultaten:
Bij 57 patiënten met een posterieur enkel impingement
syndroom vonden we bij 36 patiënten een flexor
hallucis longus tendinitis tijdens de artroscopie. Bij
slechts drie patiënten was sprake van een geïsoleerde
flexor hallucis longus tendinitis. Bij 26 patiënten werd
de flexor hallucis longus tendinitis veroorzaakt door een
benige afwijking zoals os trigonum, een avulsie
fragment, een corpus liberum en of door een posterieu-
re osteofyt van de tibia. Bij zeven patiënten werd de
flexor hallucis longus tendinitis gevonden in combinatie
met een posteromediaal gelegen osteochondraal defect
van de talus. In alle gevallen was het osteochondraal
defect gelegen in het posterieure kwadrant van de
talusrol. Er waren geen uitvallers bij de follow-up. Een
patiënt had tijdelijk een sensibiliteitsverlies mediaal op
de hiel. De gemiddelde AOFAS Hindfootscore steeg
van 71 punten preoperatief naar 90 punten bij een
gemiddeld follow-up van 36 maanden. Volledige
terugkeer naar werk was gemiddeld 3 weken en naar het
oorspronkelijke sportniveau gemiddeld 9 weken.

Rover Krips, Peter Scholten, C. Niek van Dijk, 
Afdeling orthopedie AMC Amsterdam

Doel:
Er bestaat grote onduidelijkheid over de noodzaak van
tromboseprofylaxe rondom de artroscopie van de knie.
Uit een recente meta-analyse naar de incidentie van
veneuze trombo-embolie (VTE) na deze ingreep blijkt
dat er slechts een klein aantal bescheiden studies zijn
met verschillende diagnostische criteria. 
De huidige studie heeft tot doel de VTE incidentie na
knieartroscopie te bepalen en risicofactoren op te sporen.

Methode:
Prospectieve multicenter cohortstudie naar de met een
bilaterale extended duplex echografie bepaalde inciden-

tie van diep veneuze trombose 14 dagen na artroscopie
van de knie in dagbehandeling.

Resultaten:
Er werden totaal 355 uitgebreide echografieën verricht.
Twintig patiënten (6.0%; 95% BI: 3.7% - 9.0%) hadden
een VTE. Bij 3 patiënten (0.9%; 95% BI: 0.2% - 2.6%)
ging het om een symptomatische VTE: twee patiënten
met een diep veneuze trombose en één met een niet-
fatale longembolie. Patiëntkarakteristieken verschilden
niet tussen patiënten met en zonder trombose.
Van 347 patiënten werden gegevens over de postopera-
tieve immobilisatieperiode verkregen. Gedurende de

Veneuze trombo-embolie na knieartroscopie in dagbehandeling 
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eerste 2 dagen was 66 % van de patiënten meer dan 4
uur per dag extra geïmmobiliseerd. De daarop volgende
dagen werd de periode geleidelijk korter en na 10 dagen
was 3% van de patiënten meer dan 4 uur geïmmobili-
seerd. De immobilisatie periode bleek geen voorspellen-
de factor voor trombose. Geslacht, ras, BMI, anesthe-
sievorm, ingreep, duur van de operatie, bloeddruk,
voorgeschiedenis en NSAID/Aspirinegebruik waren
dit evenmin.

Conclusie:
De incidentie van VTE na artroscopie van de knie in
dagbehandeling blijkt laag (6%; symptomatisch: 0.9%).

Omdat de postoperatieve mobilisatie periode na de
ingreep in dagbehandeling in het algemeen kort is en
we hier geen hoog risicogroep voor het ontwikkelen van
VTE konden aantonen, lijkt het gerechtvaardigd deze
groep een farmacologische tromboseprofylaxe te
onthouden.

H.B. Ettema, C.C.P.M. Verheyen, Vakgroep orthopedie en
traumatologie, Isalaklinieken (loc. Weezenlanden), Zwolle
M.R. Hoppener, H.R. Büller, Vakgroep vasculaire geneeskun-
de, AMC, Amsterdam
Ch.P. Henny, Vakgroep anesthesiologie, AMC, Amsterdam

Inleiding:
De meeste chirurgen geven aan date en optimaal zicht
belangrijk is voor het veilig en snel uitvoeren van een ar-
troscopische operatie. In de praktijk is echter het helder
houden van het beeld lastig door de aanwezigheid van
onder andere luchtbellen, debris en bloed. Het doel van
deze studie was het analyseren van de flowpatronen en
de spoeltijd (tijd van vloeistof inflow tot outflow) voor
verschillende condities.

Methoden:
Een vereenvoudigd doorzichtig gewrichtsmodel was ge-
construeerd om de invloed van zeven factoren te meten
op de gewrichtsspoeling: keuze van de in/outflow-poor-
ten, richting van de inflow, locatie van de inflow, drie- vs.
tweedimensionaal gevormd gewrichtsmodel, locatie van
een bloeding, druk en flow, en de aanwezigheid van een
instrument. Blauwe inkt zorgde voor de visualisatie van
de flowpatronen. Elke conditie is vijf keer herhaald, en
analyse is gedaan met een one-way ANOVA test.

Resultaten:
De keuze van de in/outflow-poorten en de druk- en

Flowpatronen bij spoelen in artroscopie

flow-niveaus hadden een grote significante invloed
(p<0.05), waarbij het grootste verschil in spoeltijd te
zien was tussen inflow via the artroscoopcanule (94 sec.
SD 9 sec.) en inflow via een aparte canule (30 sec. SD 3
sec.). Alle andere factoren hadden weinig tot geen
invloed op de spoeltijd. Het optreden van een turbulen-
te inflowstroom leidde tot de snelste verspreiding van de
blauwe inkt in het model.

Discussie:
Verhoging van de druk- en flow-niveaus leidt tot een
snellere spoeling, maar het gebruik van een inflow canu-
le met een groot doorstromingsoppervlak is minstens
zo belangrijk. De resultaten zijn gebruikt voor het ont-
werp van een canule met een vergroot doorstromings-
oppervlak.

G.J.M. Tuijthof, C.N. van Dijk, Orthotrauma Research Center
Amsterdam, Afdeling Orthopedie, AMC Amsterdam
J.L. Herder, P.V. Pistecky, Man-Machine Systems and Control,
Department of Design, Engineering, and Production, TU Delft

Inleiding:
Een veel gebruikte methode van postoperatieve pijnstilling
bij artroscopische schouderchirurgie is het plexusblok. Dit
biedt zeer adequate pijnstilling direct postoperatief, echter
zorgt regelmatig voor pijnklachten op ongewenste mo-
menten, zoals pijn de eerste postoperatieve nacht. Een po-
tentieel alternatief bestaat uit postoperatieve infusie van
een pijnstiller in het wondgebied. Wij hebben het effect
van deze vorm van pijnstilling onderzocht met behulp van
de Sgarlato painfree pomp (Sgarlato Labs CA, USA).

Postoperatieve pijnstilling bij artroscopische schouderchirurgie door middel van
een pijnpomp - een aantrekkelijk alternatief

Methode:
Het betreft een prospectief gerandomiseerde studie, 
36 patiënten werden gerandomiseerd. 5 patiënten wer-
den geëxcludeerd vanwege pompdisfunctie (n=3) of in-
complete registratie van gegevens (n=2). De uiteindelij-
ke studiegrootte bedroeg 31 patiënten. Alle patiënten
ondergingen een artroscopische decompressie onder
algemene anesthesie. 17 patiënten kregen peroperatief
een pijnpomp, waarbij postoperatief Marcaïne 0,5 %, 
4 milliliter per uur werd toegediend via een subacromia-
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le katheter gedurende 20 uur. 14 patiënten kregen geen
pijnpomp en fungeerden als controlegroep. Het post-
operatieve pijnmedicatiebeleid verschilde niet tussen
beide groepen afgezien van de aanwezigheid van de
pijnpomp. Postoperatieve pijnbeleving werd gemeten
door registratie van Visual Analog Scale (VAS) scores
gedurende 60 uur postoperatief. Pijnmedicatie beleid
werd protocollair vastgelegd en toediening was afhan-
kelijk van de geregistreerde VAS scores.

Resultaten:
Postoperatief  gemiddelde VAS score gedurende 20 uur
is significant lager bij de pijnpomp groep in vergelijking
met de controlegroep (1.19 versus 1.95  p<0.05). Post-

operatief gebruik van paracetamol en Naprosyne in
dezelfde periode is eveneens significant lager voor de
pompgroep met een reductie van 40 % en 45 % respec-
tievelijk (p<0.05).

Conclusie:
Postoperatieve pijnstilling bij artroscopische schouder-
chirurgie door middel van Marcaïne infusie in het
wondgebied is een aantrekkelijk alternatief. Het verlaagt
postoperatieve pijnscores en oraal pijnmedicatie gebruik
significant.

J.H.B.F Vellema, T.E. Lim, J.B.A. van Mourik, 
Afdeling orthopedie, Maxima medisch Centrum Veldhoven

Met de opkomst en ontwikkeling van de schouderartro-
scopie wordt de diagnose SLAP laesie (superior labrum
anterior-posterior) steeds vaker gesteld en herkend als
klinisch belangrijke oorzaak van schouderklachten, met
name in de groep bovenhandse sporters. In deze studie
werd retrospectief het resultaat van artroscopische fixatie
van het labrum bij SLAP II en IV laesies geëvalueerd.

Patiënten en Methode: 
Van 2000 tot en met 2003 werd bij 13 patiënten met
een SLAP II of IV laesie een schouder artroscopie
verricht waarbij het labrum gefixeerd werd aan het
glenoid met behulp van Fastak ankers. Bij de meeste
patiënten (69%) was er een traumatische origine, 54%
van de patiënten deed aan bovenhandse sporten.
Patiënten hadden preoperatief klachten zoals pijn bij
bovenhandse activiteiten (100%), kliksensaties (92%),
nachtpijn (69%) en instabiliteit (62%). Patiënten werden
met een gemiddelde follow-up van 19 maanden (8 tot
43 maanden) onderzocht. Tevens werden de ASES en
de UCLA scores bepaald.

Resultaten van artroscopische fixatie van SLAP laesies 

Resultaten van artroscopische kapsel-labrum fixatie met transglenoidale hechtin-
gen of Bio-FASTak ankers bij anterieure schouderinstabiliteit

Resultaat:
Bij 11 patiënten betrof het een SLAP II laesie, terwijl 2
patiënten een SLAP IV laesie hadden. Alle laesies
werden hersteld door fixatie van het labrum aan het
glenoid met behulp van 2 tot 4 oplosbare ankers. Van de
13 patiënten waren 11 patiënten (85%) tevreden met
het resultaat van de operatie. De gemiddelde UCLA-
score was 31 en de ASES-score 91. 

Conclusie:
Geconcludeerd kan worden dat artroscopische fixatie
van SLAP II en IV laesies in onze populatie een
zinvolle therapie is gebleken. Onze resultaten zijn ver-
gelijkbaar met reeds gepubliceerde data van vergelijk-
bare onderzoeken.

S. Floor, Afdeling orthopedie, Catharina Ziekenhuis,
Eindhoven
H. v.d. Hoeven, Afdeling orthopedie, Antonius Ziekenhuis,
Nieuwegein

Inleiding en vraagstelling:
Bij anterieure schouderinstabiliteit zijn verschillende
operatieve technieken beschreven. Retrospectief evalu-
eerden wij de toepassing van transglenoidale hechtingen
of BioFASTak-ankers (Arthrex, Naples, Florida, USA)
bij de artroscopische kapsel-labrum fixatie. 

Methode:
Van 1994 tot 2003 werden 265 patiënten met anterieu-
re schouderinstabiliteit geopereerd. Tot 2001 werd bij
178 patiënten een techniek met transglenoidale hech-

tingen toegepast. Vanaf 2000 werd bij 87 patiënten een
‘all-inside’ techniek met Bio-FASTak ankers toegepast.
Beide ingrepen werden verder op gelijke wijze uitge-
voerd en nabehandeld. Het kapsel-labrum complex
werd gefixeerd op de glenoidrand of met behulp van
transglenoïdale hechtingen of met Bio-FASTak-ankers.
Bij follow-up werd  het poliklinische dossier nageke-
ken. Tevens worden met een vragenlijst beide groepen
vergeleken met betrekking tot sport- en werkhervat-
ting, re-luxaties en -operaties, tevredenheid en functie
van de schouder. 
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Resultaten:
De groep met transglenoïdale hechtingen is momenteel
minimaal 33 maanden postoperatief. In deze groep zijn
inmiddels 35 patiënten (20%) gezien met een re-luxatie,
waarvan 27 (15%) na hernieuwd trauma. Zeven
patiënten (4%) meldden subluxaties. Achtentwintig van
deze patiënten zijn opnieuw geopereerd. 
De groep met de ‘all-inside’ techniek is nu tussen de 
12 en 45 maanden postoperatief. Hiervan zagen wij tot
nu toe 1 patiënt met een spontane re-luxatie. Deze
patiënt is opnieuw geopereerd. Complicaties kwamen
vaker voor in de groep met transglenoïdale hechtingen.

Conclusie:
Onze reluxatie-frequentie met transglenoïdale hechtin-
gen is conform met de literatuur. Gezien de gelimiteer-
de follow-upduur van de ‘all-inside’ groep is een defini-
tief oordeel vooralsnog onmogelijk, maar in het cohort,
welke meer dan 36 maanden postoperatief is, is de
reluxatie-frequentie duidelijk lager dan met de transgle-
noïdale hechtingen.

F.J.A. Schild, M.J. van Haeff, D.B.F. Saris, Afdeling 
orthopedie, UMC Utrecht / Centraal Militair Hospitaal

Inleiding en vraagstelling:
De middellange termijn resultaten van artroscopische
behandeling van schouder instabiliteit zijn nauwelijks
onderzocht. De korte termijn resultaten laten succes
percentages zien variërend van 50-95%. Doel van dit
onderzoek is om de middellange termijn resultaten te
evalueren van patiënten met posttraumatische schou-
derinstabiliteit, behandeld met artroscopische transgle-
noidale stabilisatie. Hierbij is de primaire vraag of er een
re-luxatie is opgetreden na de ingreep. 

Methode:
42 patiënten die in de periode van 1995 tot 2001 een ar-
troscopische transglenoidale stabilisatie ondergingen van-
wege unidirectionele posttraumatische schouderinstabiliteit
werden geïncludeerd. Poliklinisch werd de schouderfunctie
en de patiënttevredenheid getoetst. Hierbij werd gebruikt
gemaakt van de Carter Rowe Index (CRI), Western
Ontario Shoulder Instability Index (WOSI) en de Single
Assesment Numeric Evaluation (SANE).

Langetermijnresultaten (3-8 jaar) na artroscopische transglenoidale stabilisatie bij
habituele schouderluxaties na trauma

Resultaten:
De gemiddelde follow-up bedroeg 64,4 maanden
(range 29-111). Vier van de 42 patiënten (9,5%) kregen
een recidief. Alle re-luxaties vonden binnen 2,5 jaar na de
ingreep plaats. Volgens CRI hebben 28/30 (93%)  een
goed tot uitstekend resultaat. Voor de WOSI respectie-
velijk de SANE is dit 28/40 (70%) en 26/38 (68%).

Conclusie:
Artroscopische transglenoidale stabilisatie geeft een
voorspelbaar goed resultaat op middellange termijn in
93% van de gevallen. Recidief luxaties treden allen bin-
nen 2,5 jaar na de ingreep op. De verschillende meet-
methoden (CRI, WOSI, SANE) zijn niet onderling ver-
gelijkbaar.

B. Iprenburg, M. Bergman, R.L. Diercks, Afdeling orthopedie,
Academisch ziekenhuis Groningen

Artroscopische Bankart-operatie als revisie bij recidief instabiliteit na eerdere
schouder chirurgie - een prospectieve studie

Inleiding:
Over het klinische resultaat van artroscopische revisie na
eerdere open of artroscopische operatieve stabilisatie
van de schouder is weinig bekend. Het doel van de
studie was het vervolgen van een serie patiënten met een
recidief schouderinstabiliteit die werden behandeld
middels een artroscopische Bankart repair met behulp
van ankers en hechttechnieken.

Methode:
16 patiënten die een recidief instabiliteit ontwikkelde,
na een gemiddelde van 32(4-72) maanden, werden met

een artroscopische Bankart repair behandeld en ver-
volgd met een gemiddelde van 75 (15-141) maanden.
Het betrof 8 mannen en 8 vrouwen met een gemiddel-
de leeftijd van 37 jaar (range, 27-64 jaar). Karakte-
ristieken van de patiënten, reden van falen, chirurgische
bevindingen, Simple Shoulder Test, en Rowe score, en
klinisch resultaat werden geëvalueerd.

Resultaat:
Bij de follow-up hadden 14 patiënten een stabiele schou-
der, 2 patiënten werden opnieuw geopereerd. 
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15 patiënten bereikten een activiteitsniveau van meer
dan 90 % van voor de eerste luxatie. 

Conclusie:
Artroscopische revisie voor mislukte schouderstabilisa-

tie kan een bevredigend resultaat geven en een be-
trouwbare terugkeer op het functionele niveau.

M.L.M. Falke, W.J. Willems, Afdeling orthopedie, 
OLVG Amsterdam

Resultaten na VKB-reconstructies; krachtdeficit en functionele performance pre-
en postoperatief

Resultaten van voorstekruisbandreconstructies bij de oudere patiënt

Inleiding:
VKB-laesies, herstel en nabehandeling zijn veel bespro-
ken binnen de artroscopische en sport-orthopedische
chirurgie. Meerdere studies tonen een postoperatief
quadricepsdeficit met alleen korte termijn postoperatie-
ve gegevens, zonder geïnformeerd te zijn over preope-
ratief gevonden waarden. Aan de hand van prospectief
verzamelde gegevens werd retrospectief kracht en func-
tionele capaciteit geëvalueerd.

Materialen en Methoden: 
90 patiënten geïndiceerd voor VKB-reconstructie, met
1 pre- en 2 postoperatieve testen (6 en 12 maanden)
werden tussen 1997 en 2003 geïncludeerd. Kracht
werd gemeten m.b.v. Cybex dynameter. Functionele ca-
paciteit d.m.v. 6-meter hoptest (voorwaarts en achter-
waarts) en de triple cross test. 

Resultaten:
Gemiddeld was er een preoperatief quadricepsdeficit
van 15% bij 60 o/s. Dit nam toe tot 32% 6 maanden po-
stoperatief uiteindelijk resulterend in 21% 1 jaar post-
operatief.  De kracht van de hamstrings toonde een
gering deficit van 4.4 % welke verbeterde tot 1.2%.
Functionele testen, uitgedrukt in Limb Symmetry
Index (< 85% is abnormaal), voor de 6 m hop voor-
waarts test was preoperatief 89 %, 6 maanden postope-

ratief 85 % en 1 jaar p.o. 95%. Voor de 6 m hop achter-
waarts respectievelijk 87, 79 en 92%, voor de tripple
cross 88, 82 en 93%.

Conclusie:
Quadricepszwakte persisteert postoperatief ondanks in-
tensieve revalidatie. Functionele testen tonen een
slechtere score 6 maanden postoperatief maar zijn 1 jaar
postoperatief verbeterd t.o.v. de preoperatieve scores.
Dit leidt tot de vraag wat de rol van krachtmetingen is in
het voorspellen van functioneel herstel voor dagelijkse
en sportactiviteiten.

Discussie:
Patiënten met een chronische VKB-instabiliteit hebben
na reconstructie een stabielere knie met een beter func-
tioneel resultaat. Echter tot 6 maanden postoperatief
zijn zowel kracht als het functionele vermogen verslech-
terd t.o.v. de preoperatief gevonden waarden terwijl op
dit moment de meeste patiënten hun sportactiviteiten
hervatten. Dit moet worden betrokken in het opstellen
van sport en reïntegratieprogramma’s.

S.N. de Jong, D. van Caspel, M.J. van Haeff, A.J. Verbout,
D.B.F. Saris, Afdeling orthopedie, Centraal Militair Hospitaal
en UMC Utrecht

Inleiding:
Voorste kruisband reconstructies (VKB) werden oor-
spronkelijk bijna uitsluitend uitgevoerd bij de jongere
actieve patiënt. Recentere studies toonden aan dat ook
bij de oudere patiënt (> 40 jaar) een VKB-reconstructie
succesvol kan zijn. In dit onderzoek worden de lange
termijn resultaten van VKB-reconstructies bij de oudere
patiënt geëvalueerd. 

Patiënten en Methoden:
In de periode 1988 - 1998 ondergingen 436 patiënten
een VKB-reconstructie. Van deze patiënten waren 41
patiënten ouder dan 40 jaar. Er waren 38 patiënten met
een gemiddelde follow-up van 7,4 (2,4 - 13,0) jaar be-

schikbaar voor evaluatie. Evaluatie bestond uit: een vra-
genlijst, lichamelijk onderzoek, Lysholm en Tegner sco-
res, IKDC scores. Degeneratieve veranderingen werden
röntgenologisch geëvalueerd met behulp van de Ahl-
back / Fairbanks classificatie en de Outerbridge criteria.

Resultaten:
Met behulp van het IKDC-systeem werden 15 patiën-
ten geclassificeerd als normaal (A), 19 patiënten als bijna
normaal (8), 3 patiënten als abnormaal (C) en 1 patiënt
als ernstig abnormaal (0). Tijdens de VKB-reconstructie
hadden 13 patiënten en tijdens de follow-up 15 patiën-
ten artrotische veranderingen. Er werd een positieve
significante correlatie gevonden tussen de ontwikkeling
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van artrose met een complete meniscectomie in het
verleden (p<0,05) als wel tussen de ontwikkeling van
artrose met een langere tijdsduur tussen vkb ruptuur en
VKB-reconstructie (p<0,05), break point 13 maanden.
Patiënten met tenminste tekenen van Ahlback/Fair-
bank's graad II of Outerbridge criteria> III tijdens de
VKB-reconstructie hadden bij de laatste follow-up
slechtere IKDC scores.

Conclusies:
De resultaten van VKB-reconstructies bij de oudere
patiënt zijn goed en vergelijkbaar met jongere patiën-

tengroepen. Een langere tijdsduur tussen VKB-ruptuur
en VKB-reconstructie resulteert in meer degeneratieve
veranderingen. Het lijkt derhalve zinvol om ook bij de
oudere patiënt met een symptomatische VKB-laesie
eerder tot een VKB-reconstructie over te gaan.

RAHE van Dijck, W.J. Willems, Afdeling orthopedie en 
traumatologie, OLVG Amsterdam
J.W. van Ommeren, A.W.F.M. Fiévez, Afdeling orthopedie en
traumatologie, Amphia Ziekenhuis Breda, locatie Molengracht

Inleiding:
Reconstructie van de voorste kruisband (VKB) is een
veelvuldig toegepaste ingreep met goede resultaten.
Gegevens over de langetermijnresultaten zijn schaars.
De vraag is of deze reconstructies op de lange termijn de
stabiliteit blijven waarborgen en welk transplantaat, een
semitendinosus gracilispees (SG) of een patellapees (PP)
de voorkeur verdient.

Materiaal en methode: 
Een cohort van 209 patiënten met een VKB reconstruc-
tie werd onderzocht. Inclusiecriteria waren: VKB
ruptuur tijdens sport en een volledig normale functie
van de contralaterale knie. Van 21 patiënten kon om
verschillende redenen het resultaat niet bestudeerd
worden (niet in staat naar het ziekenhuis te komen (16),
niet te traceren (2) of overleden (3)). Bij 7 patiënten 
(4 SG en 3 PP) werd met een artroscopie een re-ruptuur
aangetoond. 181 patiënten met een gemiddelde leeftijd
ten tijde van operatie van 29,3 jaar (14-57) waren be-
schikbaar voor naonderzoek met een follow-up van
10,5 jaar (8-13). Het betrof 120 mannen (79 SG en 41
PP) en 61 vrouwen (34 SG en 27 PP) met een gemid-
delde tijd tussen trauma en operatie van 3,3 jaar (0-24).
Het resultaat werd vastgelegd met de IKDC-, Tegner-
en Lysholm-score aangevuld door een KT-1000
(Medmetric, San Diego, USA) stabiliteitsmeting. 

Meniscuslaesies na een voorstekruisbandreconstructie 

Inleiding:
In diverse studies is het beloop van meniscusletsels na
een voorstekruisbandruptuur beschreven. Over de oor-
zaak van het ontstaan van meniscuslaesies na een VKB-
reconstructie is echter minder bekend. Het doel van dit
onderzoek is het bepalen van de incidentie en het ach-
terhalen van parameters welke verantwoordelijk kunnen

zijn voor meniscusletsels na een VKB-reconstructie. 

Patiënten en methoden:
In de periode januari 1988 - januari 1998 ondergingen
436 patiënten een VKB-reconstructie. Uiteindelijk wer-
den 407 patiënten met een gemiddelde follow-up van

Reconstructie van de voorste kruisband. Het resultaat na tien jaar is onafhankelijk
van de gebruikte operatie techniek

Resultaten:
Volgens de eind score van de IKDC-classificatie functio-
neert 18% ‘normal’, 61% ‘nearly normal’, 20% ‘abnormal’
en 1% ‘severely abnormal’. De Tegner-score pre-trauma
(7,8) was significant hoger dan postoperatief (6,1)
(p<0,01, paired T-test). De gemiddelde Lysholm-score
was 93,8 (67-100). Van de patiënten met een re-ruptuur
ondergingen 5 een re-interventie. Er zijn geen significan-
te verschillen bij analyse naar geslacht of techniek.

Conclusie:
Reconstructie van de voorste kruisband met een semi-
tendinosus gracilispees of een patellapees geeft vergelijk-
bare resultaten voor stabiliteit en functie op de lange
termijn. Deze stabiliteit en functie zijn voor het meren-
deel normaal tot bijna normaal gescoord. De afname
van de Tegner-score heeft mogelijk te maken met het
verschuiven van de sportieve belangstelling.

F.J. Jonkers, J.H. Barentsz, Afdeling orthopedie, 
MCA, Alkmaar
H. Penterman, Afdeling orthopedie, Waterland Ziekenhuis,
Purmerend
W.J. Willems, Afdeling orthopedie en traumatologie, 
OLVG, Amsterdam
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7,5 (4,1-13,8) jaar geëvalueerd. Deze patiëntengroep
werd geëvalueerd aan de hand van anamnese, lichamelijk
onderzoek, KT -1000 arthrometer test en one-leg-hop
test. Röntgenologisch werd de positionering van de graft
bepaald met behulp van de Amis cirkel en Taylor score. 

Resultaten:
Bij de patiëntengroep werd na de VKB-reconstructie bij
52 patiënten een meniscuslaesie geconstateerd. Patiën-
ten die na een VKB-reconstructie een meniscus laesie
opliepen, hadden een significant hogere Tegner score
(p<0,05). Patiënten met een meniscuslaesie hadden
vaker een positieve Pivot-shifttest (p<0,05). Er bestond
geen correlatie tussen meniscusletsel en: leeftijd
(p=0,63). Lachman test (p=0,06). Lysholm score
(p=0.11). KT -1000 artrometer test (p=0,16) en one-
leg-hop test (p=0.2). Een meer ventrale positie van de
VKB in het femur (Amis < 60%) correleerde met een

positieve Pivot-shifttest (p<0,05). Dit resulteerde in
meer meniscuslaesies. 

Conclusies:
Bij 13% van de patiënten met een VKB-reconstructie ont-
stond een meniscuslaesie waarvoor artroscopie vereist
was. Patiënten die na de VKB-reconstructie terugkeerden
op het niveau van sport als voor het VKB-letsel, hadden
vaker een meniscusletsel. Een niet optimale positionering
van de graft resulteerde in meer instabiliteit, wat tot
gevolg had dat er vaker een meniscusletsel optrad.

R.A.H.E. van Dijck, W.J. Willems, Afdeling orthopedie en
traumatologie, OLVG, Amsterdam
JW van Ommeren, AWFM  Fiévez, Afdeling orthopedie en
traumatologie, Amphia Ziekenhuis Breda, locatie Molengracht
G. van Loon, Revalidatiecentrum Breda
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50% van de allografts gecontamineerd is met micro-orga-
nismen. Slechts 3% van deze micro-organismen hebben
een hoge pathogeniciteit. Het risico op contaminatie van
een botallograft neemt met een factor 1,6 toe voor iedere
persoon die werd toegevoegd aan het explantatieteam.
Het risico op de aanwezigheid van hoog-pathogene
micro-organismen is 3,4 keer zo hoog in donoren met
een traumatische doodsoorzaak. Indien er een positieve
bloedkweek bij een donor geconstateerd was, neemt het
risico toe met een factor 5,2. De ontstaanswijze van con-
taminatie met laag-pathogene micro-organismen wordt
sterk exogeen bepaald. Contaminatie met hoog-patho-
gene commensalen wordt sterk endogeen bepaald en zou
kunnen worden beperkt door een scherpere donorselec-
tie. De klinische relevantie hiervan lijkt voor de hand te
liggen, maar werd niet aangetoond, ook niet in de hoofd-
stukken 4 t/m 6, waarbij de klinische resultaten van het
gebruik van massieve botallografts uiteen worden gezet. 

Hoofdstuk 3 bespreekt de immunologische respons van
de gastheer op implantatie van de massief diepgevroren
botallograft. Het onderzoek spitst zich toe op de cellu-
laire immuunreactie. Per HLA typering wordt een pa-
tiënt niet gematched met een botallograft. Bij alle 10
patiënten, van wie een massieve botallograft werd geïm-
planteerd, werden cytotoxische T-lymfocyten en T-helper
lymfocyten in het bloed aangetoond. Bij 5 patiënten
werden cytotoxische T-lymfocyten aangetoond met een
hoge affiniteit voor donorantigenen. Bij een chronische
afstotingsreactie van een botallograft spelen de T-cellen
een voorname rol waarbij de cytotoxische T-lymfocyten
en de T-helper lymfocyten van essentieel belang zijn.
Geconcludeerd wordt dat in de toekomst deze methode
bruikbaar kan zijn bij het bepalen van het effect van de
immuunreactie op mate van ingroei van een botallo-
graft. Evenals in hoofdstuk 2 betreft dit een belangwek-
kende constatering. Een directe link naar de klinische
relevantie kan nu mogelijk in de toekomst worden ver-
wezenlijkt.

Hoofdstuk 4 betreft een klinische studie waarbij het
resultaat van het gebruik van een zogenaamde inlay

Proefschriftbespreking

R.L.M. Deijkers. Massive deep-frozen bone allografts. 
Contamination, immunogenicity & clinical use. 
Academisch proefschrift, 18 januari 2005, Universiteit van Leiden.

Dit doelgerichte, goed omschreven proefschrift bericht
ons over de eventuele contaminatie van botallografts, de
cellulaire immuunreactie van diepgevroren botallografts
en tot slot over het klinische gebruik van massieve diep-
gevroren allografts.

In hoofdstuk 1 wordt de opkomst van de botallografts
binnen de orthopedie besproken. De theoretische voor-
en nadelen worden belicht en zo wordt een introductie
gegeven voor de hoofdstukken 2 t/m 6.

Hoofdstuk 2 bespreekt de mate van bacteriële contami-
natie van 2000 onderzochte botallografts. Deze contami-
natie werd met kweken vastgesteld. Verassend is dat wel
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allograft wordt geanalyseerd. Deze inlay allografts
werden bij 22 patiënten aangebracht wegens een laag-
gradige maligne bottumor. Er zijn bij de toepassing van
deze soort allografts geen oncologische concessies
gedaan. Er traden geen lokale recidieven op. Een
fractuur van de allograft werd niet gezien, wel 6 keer een
fractuur van het bot van de desbetreffende patiënt.
Consolidatie trad op na gipsimmobilisatie dan wel oste-
osynthese. Het gebruik van een inlay graft bij laaggradi-
ge maligne bottumoren geeft uitstekende oncologische
en functionele resultaten.

Hoofdstuk 5 betreft een klinisch onderzoek van 35
diepgevroren massieve allografts na resectie van maligne
bottumoren rondom de knie. Om het kniegewricht te
behouden werd zelfs een intercalaire reconstructie
verricht met 1 à 2 cm afstand tot het gewrichtsopper-
vlak. Ook hier werden er geen concessies gedaan ten
aanzien van de oncologische principes. Alle verrichte os-
teotomiëen hadden tumorvrije marges en geen lokale
recidieven. De 10-jaars overleving, berekend met
behulp van een Kaplan-Meier analyse loopt van 75% op
naar 89%, afhankelijk van de soort intercalaire recon-
structie. Er wordt melding gemaakt van 3 infecties, 12
fracturen en 9 maal een pseudo-artrose. Uiteindelijk
faalden 6 van de 35 allografts. De aanwezigheid van een
infectie en de lengte van de resectie zijn negatief voor-
spellende factoren voor het falen van een allograft in
deze groep. De functionele resultaten zijn goed. Deze
werden berekend met de MSTS score. Dit is geen speci-
fieke functionele score, maar geeft wel een indruk. Een
precieze score is op zich ook zinloos omdat een
dergelijk groep patiënten in wezen een verzameling ca-
suïstiek betreft. De resectie van de ene tumor kan
namelijk niet vergeleken worden met de andere, omdat
bijvoorbeeld bij de ene tumor een veel grotere resectie
inclusief spieren verricht wordt en er bijvoorbeeld che-
motherapie toegepast is, wat bij een andere tumor niet
het geval hoeft te zijn. Het aantal complicaties is 24. Dit
is ogenschijnlijk een hoog aantal bij 35 allografts. In
werkelijkheid is dit complicatiepercentage laag in relatie

tot de ernst van het ziektebeeld van de desbetreffende
patiënten in ogenschouw wordt genomen en een
vergelijk gemaakt wordt met de gegevens uit de litera-
tuur. In die context zijn de uiteindelijke resultaten be-
slist goed, zo niet uitstekend te noemen.

Hoofdstuk 6 bespreekt de resultaten van 20 allograft-
prothese composietreconstructies van het proximale
femur. Het grote voordeel van deze combinatie is, dat
er bij een osteoarticulaire allograft gebruik kan worden
gemaakt van de aanhechting van de gluteuspezen, die
zich nog op de allograft bevinden. Hieraan kunnen de
spieren van de patiënt worden vastgehecht zodat deze
ook weer hun functie, zij het in mindere mate, kunnen
uitoefenen. Een bipolaire cup werd gebruikt. Vier van
de 20 reconstructies faalden door loslating dan wel
fractuur van de femursteel. Het falen van de steel werd
als volgt verklaard: er was een te kleine allograft
waardoor er een te kleine femurcomponent door de
allograft heen werd geplaatst zodat er nooit sprake kon
zijn van een goede press-fitfixatie van de steel in het bot
van de patiënt. Dit vereist dus een juiste maat allograft.
Deze is echter niet altijd voorradig. Gesteld wordt dat er
zowel goede press-fitfixatie van de steel moet zijn in de
allograft als in het gastheerbot. Ik vraag me dat af. Ik
ben van mening dat er een zeer goede press-fit fixatie
moet zijn van de steel in het bot van de patiënt maar dat
de steel daar waar het de allograft betreft, gecementeerd
kan worden.

Conclusie
Het is een uitstekend proefschrift waarbij 2 problemen
rondom het gebruik van massieve allografts worden
besproken, in de zin van de contaminatie en de im-
muunreacties van de gastheer. De verschillende ma-
nieren van de klinische toepassing van massieve allo-
grafts werden toegelicht en geanalyseerd waarbij de
resultaten zeer goed te noemen zijn en er een leidraad
wordt gegeven voor de toepassing van deze allografts.

Dr. G.R. Schaap
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Vraagstelling Kan een intertrochantaire osteotomie
(ITO) met pandakplastiek een totaleheupprothese (THP)
bij jonge patiënten met secundaire artrose langdurig uit-
stellen?

Opzet Retrospectief onderzoek met een gemiddelde
follow-up 17 jaar (9-28).

Locatie Academisch Medisch Centrum Amsterdam.

Patiënten 25 jonge patiënten met een secundaire, over-
wegend matige coxartrose ondergingen tussen 1974 en
1993 een ITO met een superolaterale pandakplastiek via
een anterolaterale benadering met trochanterosteotomie.

Interventie Er werden twee groepen onderscheiden:
Groep A betrof 16 heupen (15 patiënten) met een ge-
deformeerde femurkop voornamelijk ten gevolg van
M.Perthes en avasculaire necrose.
Groep B waren 10 heupen (7 patiënten) met een
sferische kop en acetabulare dysplasie. 
In de eerste groep werd voornamelijk gevalgiseerd
(11/15) en in de tweede vooral gevariseerd (9/10).

Uitkomstmaat Primair: artrodese of THP. Secundair:
radiologische en klinische analyse bij de laatste follow-up
(radiologische classificatie volgens Tönnis en klinische
analyse met de Harris Hip Score).

Resultaten Groep A / B: gemiddelde leeftijd 30 (16-
50) / 37 (29-45) jaar; gemiddelde follow-up 15 (9-28)
/ 19 (16-24) jaar; artrose graad III 2 / 1; THP bij laatste
follow-up 6/1 die gemiddeld 15/22 jaar na de index-
operatie werd geplaatst; Harris Hip Score laatste follow-
up 89 / 80.

Conclusies De combinatie van ITO met een pandak-
plastiek voor jonge patiënten met een gedeformeerde
femurkop en secundaire artrose toont goede langeter-
mijnsresultaten; dit gaat ook op bij een sferische kop en
acetabulare dysplasie.

Commentaar In de discussie wordt genuanceerd het al-
ternatief van peri-acetabulaire osteotomieen besproken
voor een de behandeling van een symptomatische acetabu-
lare dysplasie; een techniek die (ook) goede resultaten op de
lange termijn laat zien. Overigens verscheen zeer recent
nog een artikel over de mogelijkheid van het implanteren
van een ver naar mediaal geplaatste cup waarbij de supe-
rolaterale ruimte ‘gewoon’ opgevuld werd met cement. Er
werden  opvallend goede resultaten gerapporteerd: 86%
overleving na minimaal 20 jaar follow-up bij 24
patiënten.1

In de conclusie wordt terecht de nadruk gelegd op de goede
indicatie voor ITO met pandak voor jonge patiënten met
secundaire artrose en een gedeformeerde femurkop. De in
deze groep bereikte goede resultaten zijn vooralsnog niet
geëvenaard. 
Samenvattend een prachtig voorbeeld van een klassiek
‘Martiaanse’ studie die, samen met het recente osteoto-
mie/nonunion- congres ter zijner ere,  een waardige om-
lijsting is van de afsluiting  van zijn actieve academische
carrière; vanzelfsprekend zullen nog vele publicaties en
voordrachten volgen.

1. Klapach AS, Callaghan JJ et al. Total hip arthroplasty without
cement and without acetabular bone graft for severe hip
dysplasia. A concise follow-up, at a minimum of twenty years,
of a previous report. J Bone Joint Surgery 2005;87A:280-5.

C.C.P.M. Verheyen

Nederlands onderzoek in buitenlandse tijdschriften

Intertrochanteric osteotomy combined with acetabular shelfplasty in 
young patients with severe deformity of the femoral head and secondary 
osteoarthritis: a long-term follow-up study.
D. Haverkamp en R.K. Marti. Journal of Bone & Joint Surgey (Br) 2005;87:25-31.
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"De maatschap heeft besloten om ATLS als vrijwilli-
gerswerk te zien". Met deze uitspraak eindigt de mail
van een van onze ATLS instructeurs, die zich terugtrekt
voor een cursus die al was gepland en waarvan het
doorgaan nu bemoeilijkt wordt. Vrijwilligerswerk is va-
kantiewerk. Dus de uitspraak van de maatschap bete-
kent voor deze instructeur dat hij zijn overgebleven va-
kantiedagen moet inzetten om zijn verplichtingen, die
hij als ATLS instructeur met de Stichting ATLS
Nederland is aangegaan, te vervullen. Met het starten
van de ATLS cursussen in Nederland in 1995 is direct
vanaf het begin gekozen voor een moderne onderwijs-
kundige aanpak, gebaseerd op de eisen die gesteld
worden aan het overdragen van kennis en handvaardig-
heid aan professionals. Daarmee werd destijds een
nieuwe standaard gezet voor het onderwijs in de ge-
neeskunde.
De onderwijsvorm gekoppeld aan de scholing van in-
structeurs, het één op één onderwijs en het gebruik
maken van hulpmiddelen die bij volwassenenonderwijs
een rol spelen, hebben deze cursus, los van de medische
inhoud, tot een begrip gemaakt. Gelet op het feit dat
zowel de Nederlandse Vereniging voor Anesthesiologie
als de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde en ook
de Nederlandse Orthopedische Vereniging het volgen
van de ATLS (of gelijkwaardige) cursus als een onder-
deel van de opleiding zien, legt een druk op de organi-
satie om jaarlijks voldoende cursussen te verzorgen om
aan de behoefte te voldoen. Het blijkt dat met 28
cursussen per jaar de wachttijd van de kandidaten voor
een cursus stabiel en acceptabel blijft. Om de onderwijs-
kundige kwaliteit te handhaven zijn voor één cursus
negen instructeurs nodig. Van hen wordt verlangd dat
zij ten minste éénmaal de ‘generic instructor course’
hebben gevolgd en, om de kwaliteit van het onderwijs
in stand te houden, bij voorkeur tenminste tweemaal
per jaar instructeur zijn bij een cursus. Uit de praktijk
blijkt dat het geven van minder dan 2 cursussen per jaar
betekent dat de kennis van de stof vervaagt. In het
bijzonder de vaardigheden om het product ATLS
zodanig op cursisten over te brengen dat het ook tot ge-
dragsveranderingen leidt, lopen terug. 
Momenteel beschikt de Stichting ATLS Nederland over
134 instructeurs, die allen in het najaar van 2004 door
middel van een opfriscursus en een examen opnieuw

zijn gebrevetteerd. Tijdens deze opfriscursus was men
unaniem van mening dat voldoende inzet op jaarbasis
de enige garantie op kwaliteit betekent. Tevens bleek
dat binnen een aantal maatschappen c.q. vakgroepen
collegae moeilijk te overtuigen waren van de noodzaak
om, via het leveren van instructeurs, te participeren in
deze vorm van onderwijs. Er bestaat blijkbaar een
houding dat men het wel heel normaal vindt dat assis-
tenten deze cursus ontvangen, maar men niet a-priori
bereid is daarvoor ook de benodigde instructeurs te
leveren. Uit inventarisatie van alle klinieken in
Nederland blijkt een grote variatie in het leveren van in-
structeurs en het aanvragen van plaatsing voor
studenten. Sommige klinieken leveren geen of nauwe-
lijks instructeurs maar vragen wel voor al hun assistenten
een plaats op de cursus! Gelukkig komt het omgekeerde
ook voor. Vorig jaar zijn de hoofden van de vakgroepen
van Heelkunde en Anesthesiologie aangeschreven met
het verzoek instructeurs de mogelijkheden te geven hun
werkzaamheden als extra congrestijd te kunnen
opnemen. Van de Academische Ziekenhuizen is maar
één positieve reactie ontvangen. Van andere ziekenhui-
zen kwam in een aantal gevallen de reactie dat dit slechts
bespreekbaar zou zijn als de kosten van het wegvallen
van het staflid volledig zouden worden vergoed.
Gevoelsmatig zou dit kunnen betekenen dat recht
wordt gedaan aan de inspanning van de instructeur. Het
is echter een sigaar uit eigen doos. Aangezien Stichting
ATLS Nederland een non-profit organisatie is, waarbij
het cursusgeld bestaat uit het doorberekenen van de
gemaakte kosten, zal, met het betalen van instructeurs
volgens waarnemingsnormen, het cursusgeld verdub-
belen, nog los van alle fiscale consequenties. Bovendien
betalen veel ziekenhuizen en maatschappen een aan-
zienlijk deel van het cursusgeld voor de deelnemers. Een
onderbouwing om het geven van ATLS onderwijs als
vrijblijvend vrijwilligerswerk te zien en niet als congres-
bezoek c.q. werk te beschouwen wordt niet gegeven.
Nu het volgen van de ATLS cursus als onderdeel van de
opleiding wordt beschouwd en veel ziekenhuizen van
hun poortartsen eisen dat ze ATLS geschoold zijn, reali-
seert men zich klaarblijkelijk niet dat jaarlijks ten minste
450 artsen moeten worden opgeleid en dat dit niet
meer als incidenteel maar als structureel onderwijs moet
worden beschouwd. Als alle instructeurs van de ATLS

Commentaren

De maatschap heeft besloten….
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de gelegenheid krijgen te participeren in het onderwijs
zijn per instructeur maximaal 4 tot 6 dagen per jaar
nodig (2 - 3 cursussen). De voorbereiding voor de in-
structeur komt geheel voor rekening van de instructeur
zelf en vindt plaats in de eigen tijd. Door de cursus te
beperken tot 2 dagen (in tegenstelling tot het buitenland
waar meestal een derde dag voor het examen wordt uit-
getrokken) proberen wij het ongemak voor de achter-
blijvers te verzachten. Fiscale regels maken het mogelijk
dat per cursus desgewenst een beperkte vergoeding van
€ 226,- wordt uitgekeerd aan de maatschap of vakgroep.
Steeds vaker worden onderdelen van de opleiding
centraal verzorgd met een onderwijsvorm die een groot
aantal opgeleide instructeurs vraagt. Het wordt een taak
van de beroepsgroep als geheel om te participeren in het
opleiden van de nieuwe collega's. Eigenlijk zou bij visita-
ties het leveren van instructeurs voor het onderwijs in

bredere zin een onderwerp moeten zijn. Het te elfder
ure afzeggen van cursussen omdat onvoldoende instruc-
teurs kunnen worden vrijgemaakt vanuit de dagelijkse
praktijk is iets wat moet worden voorkomen. 90% van de
instructeurs van de ATLS wordt gerekruteerd vanuit de
groep van chirurgen, orthopeden en anesthesiologen.
Deze beroepsgroepen samen moeten toch in staat zijn
deze vorm van kwalitatief hoogstaand onderwijs te
dragen. Namens de Stichting ATLS Nederland, verzoek
ik dan ook alle maatschappen en vakgroepen dit
onderwerp op de komende vergadering c.q. werkoverleg
te plaatsen om de continuïteit van de cursus ATLS in
Nederland voor de toekomst te garanderen.

Prof. dr. P.R.G. Brink, traumatoloog, 
Academisch Ziekenhuis Maastricht
Voorzitter Stichting ATLS Nederland

Referenties: (1) CBO-richtlijn NSAID-gebruik en preventie van maagschade, juni 2003, http://www.cbo.nl/product/richtlijnen. ISBN: 90-76906-69-6. (2) NHG-Standaard Maagklachten M36, H&W 2003;46(12):690-700,
http://nhg.artsennet.nl/. Verkorte productinformatie Nexium® 20, Nexium® 40, Nexium® i.v. Farmaceutische vorm en samenstelling oraal: Nexium® 20 en Nexium® 40 maagsapresistente tabletten bevatten respectievelijk 
20 en 40 mg esomeprazol (als magnesium trihydraat) per tablet. Indicatie oraal: Gastroesofageale refluxziekte (GORZ): behandeling van erosieve refluxoesofagitis; onderhoudsbehandeling van genezen oesofagitispatiënten ter 
voorkoming van recidieven; behandelen van symptomen van gastroesofageale reflux. Eradicatie van Helicobacter pylori in combinatie met geschikte antibiotica: ter genezing van een met H.pylori-geassocieerd ulcus duodeni; ter 
voorkoming van recidieven van met H.pylori geassocieerde peptische ulcera. Paiënten die een voortdurende behandeling met NSAID’s nodig hebben: genezing van NSAID-geassocieerde gastrische ulcera; preventie van NSAID-geas-
socieerde gastro-duodenale ulcera bij risicopatiënten. Dosering oraal: GORZ: behandeling van erosieve refluxoesofagitis: éénmaal daags 40 mg gedurende 4 weken; onderhoudsbehandeling ter voorkoming van recidieven: éénmaal daags
20 mg; behandeling van symptomen van gastro-oesofageale reflux: éénmaal daags 20 mg bij patiënten zonder oesofagitis. Eradicatie van Helicobacter pylori in combinatie met geschikte antibiotica: tweemaal daags gedurende 7 dagen: 1 tablet
Nexium 20 plus 1000 mg amoxicilline plus 500 mg claritromycine. Patiënten die een voortdurende behandeling met NSAID’s nodig hebben: genezing van NSAID-geassocieerde gastrische ulcera: éénmaal daags 20 mg gedurende 
4-8 weken en preventie van NSAID-geassocieerde gastro-duodenale ulcera bij risicopatiënten: éénmaal daags 20 mg. Farmaceutische vorm en samenstelling i.v.: Nexium® i.v. poeder voor oplossing voor injectie en intraveneuze
infusie bevat 42,5 mg esomeprazol natrium overeenkomend met 40 mg esomeprazol per ampul. Indicatie i.v.: gastroesofageale refluxziekte bij patiënten met oesofagitis en/of ernstige refluxsymptomen, als een alternatief bij patiën-
ten bij wie orale therapie niet mogelijk is. Dosering i.v.: 20-40 mg éénmaal daags. Patiënten met reflux oesofagitis : 40 mg éénmaal daags. Patiënten met refluxsymptomen: 20 mg éénmaal daags. Farmaceutische groep: protonpom-
premmer Contra-indicaties: Bekende overgevoeligheid voor esomeprazol, gesubstitueerde benzimidazolen of een van de hulpstoffen van het product. Waarschuwingen en voorzorgen: Bij alarmsymptomen (zoals bijvoorbeeld

fors en onbedoeld gewichtsverlies, veelvuldig braken, dysfagie, haematemesis of melaena) en bij een vermoed of aanwezig ulcus ventriculi, moet een maligne aandoening worden uitge-
sloten. Patiënten op onderhoudsbehandeling met Nexium (met name langer dan 1 jaar) moeten met enige regelmaat worden gevolgd. Patiënten die Nexium zo nodig (‘on demand’) gebrui-
ken, moet worden aangeraden contact op te nemen met hun arts, indien de aard van hun klachten verandert. Interacties: De absorptie van ketoconazol en itraconazol kan verminderd
zijn tijdens gelijktijdige behandeling met Nexium. Esomeprazol inhibeert CYP 2C19. Dit betekent dat wanneer esomeprazol wordt gecombineerd met andere middelen die eveneens via CYP
2C19 worden afgebroken, zoals diazepam, citalopram, imipramine, clomipramine, fenytoïne, etc, de plasmaconcentraties van deze middelen kunnen toenemen en een verlaging van de
dosering kan dan nodig zijn. Het wordt aangeraden de plasmaspiegels van fenytoïne te controleren wanneer met de behandeling met esomeprazol wordt begonnen of gestopt. Bijwerkingen:
Vaak 1:10 – 1:100: hoofdpijn, buikpijn, diarree, winderigheid, misselijkheid/overgeven, verstopping. Soms 1:100 – 1:1.000: dermatitis, pruritus, urticaria, duizeligheid, droge mond, wazig
zien. Zelden 1:1.000 – 1:10.000: overgevoeligheidsreacties zoals bijvoorbeeld angio-oedeem, Stevens Johnson syndroom en erythema multiforme.
Afleverstatus: Nexium® 20, Nexium® 40, Nexium® i.v.: UR. Uitgebreide productinformatie: Voor de volledige productinformatie wordt verwe-
zen naar de IB1-tekst op www.astrazeneca.nl. IB1 tekst Nexium® 20 en Nexium® 40 goedgekeurd 17 november 2004 en Nexium® i.v. 23 januari 
2004. Voor overige informatie en literatuurservice: bel 0800-NEXIUM (0800-2356394). AstraZeneca BV, Postbus 599, 2700 AN Zoetermeer.RECEPT VOOR SUCCES

MEER OVER ARIXTRA® / Verkorte productinformatie
Samenstelling: Arixtra“ 2,5 mg/0,5 ml, oplossing voor injectie, bevat per voorgevulde
spuit (0,5 ml) 2,5 mg natriumfondaparinux. Indicatie(s): 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 heuppro-
these of een ingrijpende knieoperatie. Dosering: 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 te worden voortgezet totdat het risico op veneuze trombo-embolie
verminderd is, maar tenminste 5 tot 9 dagen na de ingreep. Het tijdstip van toediening (6
uur na het sluiten van de wond) dient strikt te worden aangehouden bij de volgende pati-
ëntengroepen: oudere patiënten (≥ 75 jaar), patiënten met een laag lichaamsgewicht (<
50 kg) en in geval van matige nierinsufficiëntie (Clcrea tussen 20 en 50 ml/min). Bij pati-
ënten met een matige nierinsufficiëntie moet een aangepaste dosering worden overwo-
gen. Contra-indicaties: Bekende overgevoeligheid voor fondaparinux of voor een van
de hulpstoffen, actieve klinisch significante bloeding, acute bacteriële endocarditis, ern-
stige nierinsufficiëntie (Clcrea < 20 ml/min). Waarschuwingen: Alleen voor subcutane
toediening. Het mag niet intramusculair worden toegediend. Voorzichtigheid dient te
worden betracht bij patiënten met een verhoogd bloedingsrisico zoals patiënten met con-
genitale of verworven bloedingsstoornissen, een actieve ulcererende gastrointestinale
aandoening, een recente intracraniale bloeding of kort na een hersen-, ruggenmerg- of
oogoperatie. Arixtra mag niet worden gebruikt met middelen die een verhoogd bloed-
ingsrisico kunnen veroorzaken zoals desirudine, fibrinolytische agentia, GP IIb/IIIa recep-
tor antagonisten, heparine, heparinoïden en laag-moleculair-gewicht-heparine.
Voorzichtigheid dient te worden betracht bij patiënten die andere plaatjesremmers of
NSAID’s gebruiken. 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, voor-
al bij gebruik van postoperatieve epidurale verblijfscatheters. Arixtra dient met voorzich-
tigheid te worden toegediend bij oudere patiënten, patiënten met een laag lichaamsge-
wicht, bij matige nierinsufficiëntie en bij ernstige leverinsufficiëntie. Totdat er meer erva-
ring is opgedaan met Arixtra, wordt het controleren van het aantal bloedplaatjes aan het
begin en het eind van de behandeling aanbevolen. Niet gebruiken bij patiënten met een
heparine-geïnduceerde trombocytopenie. Zwangerschap: Niet gebruiken tijdens de
zwangerschap, tenzij strikt noodzakelijk. Het geven van borstvoeding wordt niet aanbe-
volen tijdens de behandeling met fondaparinux. Bijwerkingen: Deze ongewenste effec-
ten moeten in de chirurgische context worden geïnterpreteerd. Vaak is gemeld: anemie,
bloedingen, afwijkende leverfunctietesten en oedeem. Soms is gemeld: trombocytopenie,
evenwichtsstoornis, duizeligheid, hoofdpijn, hypotensie, misselijkheid, braken, buikpijn,
dyspepsie, gastritis, constipatie, diarree, (erythemateuze) uitslag, pruritis, reacties op de
injectieplaats, koorts, perifeer oedeem en wondafscheiding. Bijwerkingen die zelden zijn
gemeld zijn overgevoeligheid, intracraniale/intracerebrale en retroperioneale bloedin-
gen. Verpakking: Arixtra 2,5 mg/0,5 ml oplossing voor injectie is verkrijgbaar in verpak-
kingen van 2 of 10 voorgevulde spuiten. Aflevering en Vergoeding: U.R. Arixtra® wordt
volledig vergoed. Voor prijzen zie Z-index. 

Voor meer informatie zie de geregistreerde productinformatie
GlaxoSmithKline BV, 
Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist, Tel.(030) 693 81 00. September 2004.



NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR ORTHOPAEDIE ■ 59

Vol.
12

mrt.
’05

Sjoerd Bulstra is sinds 18 januari 2005 benoemd tot
hoogleraar Orthopedie bij de Faculteit der Medische
Wetenschappen. Bulstra (1955) studeerde geneeskunde
in Groningen en promoveerde in 1992 in Maastricht.
Hij volgde de chirurgische opleiding in het Juliana
Ziekenhuis in Zaandam en de orthopedische opleiding
in Maastricht.Tot zijn benoeming aan de RUG was hij
chef de clinique van de afdeling Orthopedie van het
Academisch Ziekenhuis Maastricht. Zijn onderzoek
richt zich op de pathologie en de therapeutische moge-
lijkheden van artrose bij de mens. Bulstra is actief
betrokken bij het doceren en het ontwikkelen van het
onderwijs. Verder houdt hij zich bezig met de zorgver-
nieuwing. Zo zette hij in Maastricht multidisciplinaire
spreekuren op en was actief in de ontwikkeling van

De Federatie van Medisch Wetenschappelijke Vereni-
gingen (FMWV), waar ook de NOV bij is aangesloten,
ontwikkelde de gedragscodes 'Goed Gebruik' en 'Goed
Gedrag'.

GOED GEBRUIK - Gedragscode gezondheidsonder-
zoek met lichaamsmateriaal 
Deze Code ontwikkelde gedragsregels voor wetenschap-
pelijk onderzoekers die gebruik willen maken van li-
chaamsmateriaal dat in eerste instantie, veelal in de patiën-
tenzorg, voor een ander doel is afgenomen, met name
voor diagnostiek. De Code is in de periode 1999-2001
opgesteld door een breed samengestelde commissie van
onderzoekers vanuit diverse lidverenigingen van de
FMWV, waarbij ook de KNMG en het NPCF (Nationaal
Patiënten- en Consumenten Platform) waren vertegen-
woordigd en voorts twee onafhankelijke juristen, waar-
onder uit het bureau MedLawConsult. Voor zover het
niet gericht is op borging en verbetering van de kwaliteit
van zorg (waarvoor patiënten altijd impliciet toestem-
ming gaven) is Nader Gebruik van Lichaamsmateriaal
niet alleen onontbeerlijk voor medisch-wetenschappelijk
onderzoek, maar dient het ook veilig te zijn en de per-

soonlijke levenssfeer te eerbiedigen. Vandaar dat versleu-
teling vaak een oplossing biedt. 

GOED GEDRAG - Gedragscode gezondheidsonder-
zoek met gegevens 
Na goedkeuring door het bestuur van de FMWV in
oktober 2003 is deze code,  overeenkomstig de wet
Bescherming Persoonsgegevens in april 2004 aanvaard
door het College Bescherming Persoonsgegevens na
bewerking door MedLawConsult samen met de
COREON van een ontwerpversie door een commissie
van RGO. Ook is een bewaartermijn aanbevolen. Bij de
code behoort ook een opsomming van meest gestelde
vragen en antwoorden en uiteraard handleidingen voor
verstrekkers en onderzoekers.

De codes zijn via de FMWV ook in het Engels vertaald
en via de diverse zusterverenigingen aangeboden aan
Europese gezelschappen. 
Samenvattingen van de 'Gedragscodes gezondheidson-
derzoek' en de Engelse vertalingen van de Codes zijn te
vinden op www.fmwv.nl

zorglijnen, waarbij integratie tussen klinische en polikli-
nische zorg voor de patiënt centraal staat. Bij zijn
klinisch aandachtsgebied, de kinderorthopedie, zette hij
mede het spreekuur voor begeleiding van het spastische
kind op. Hierin participeren de orthopedisch chirurg,
de neuroloog, de fysiotherapeut en de revalidatiearts
voor kinderen. Ten behoeve van patiënten met artrose is
een artrosepolikliniek opgezet, waar niet alleen
aandacht is voor nieuwe technologieën in operatieve be-
handelingen (operatie/prothese) van artrose, maar ook
voor (nieuwe) niet-operatieve behandelingsmogelijkhe-
den van artrose van bijvoorbeeld knie, heup en rug.

dr. A. de Gast

Sjoerd Bulstra hoogleraar Orthopedie aan de RUG

Gedragscodes voor wetenschappelijk onderzoekers door FMWV ontwikkeld
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In het op 20 januari 2005 verschenen rapport 'Staat van
de Gezondheidszorg 2004' pleit de Inspectie voor de
Gezondheidszorg voor het verbeteren van de patiënt-
veiligheid, juist ook met betrekking tot het voorschrij-
ven van medicatie. Daartoe roept de Inspectie op om te
komen tot landelijke melding en registratie van fouten
c.q. een regeling van 'blamefree melden'. Onder bepaal-
de voorwaarden steunt de KNMG deze voorstellen.
De KNMG ziet een landelijke registratie van fouten en
incidenten niet als een op zichzelfstaande activiteit. Eerst
en vooral is van belang dat fouten en incidenten worden
gemeld en besproken binnen afdelingen en instellingen.
Daar kunnen de zorgverleners het meeste van leren en
kunnen snel verbetermaatregelen worden genomen. De
geleerde lessen kunnen worden gebruikt voor landelijke
analyses en vergelijkingen. Een landelijke registratie is dan
het logische sluitstuk van een breder opgezet systeem.
Bij 'blamefree' of 'veilig melden' kan een hulpverlener
fouten en incidenten melden zonder bang te zijn voor
sancties van bijvoorbeeld werkgever of Inspectie.
Ervaringen uit andere sectoren (zoals de luchtvaart)
wijzen uit dat 'blamefree melden' de bereidheid om te
melden vergroot en een belangrijke bijdrage levert aan
de vergroting van de kwaliteit en de patiëntveiligheid.
'Blamefree melden' mag er overigens nooit toe leiden
dat hulpverleners die ernstige fouten maken eenvoudig
de dans kunnen ontspringen.

Tijdens de Algemene Vergadering van de NOV op 13
januari 2005 heeft op voorstel van het bestuur de verga-
dering besloten Prof. Dr Jim van Horn te benoemen als
Lid van Verdienste van de NOV. Naar de mening van het
NOV-bestuur heeft Professor van Horn zich bijzonder

verdienstelijk gemaakt voor de Nederlandse Ortho-
paedische Vereniging. Met groot genoegen en onder
luid applaus van de leden werd door de (scheidend)
voorzitter van de NOV, Prof.dr. Niek van Dijk, de bij
deze benoeming behorende Oorkonde uitgereikt.

Duizenden Nederlanders met ernstige rugaandoenin-
gen en klachten kunnen in de toekomst volstaan met
een minder ingrijpende botherstel-operatie, dankzij
een nieuwe DNA techniek. Tot nu toe wordt bij
mensen in de rug een stukje bot weggehaald uit de
heup. Dit is straks niet meer nodig als kunstmatige
aanmaak slaagt van zogeheten Bone Morphogenetic
Proteins (BMP), eiwitten die het lichaam aanmaakt bij
een botbreuk. Deze techniek wordt in Nederland uit-
gevoerd door dr. Cumhur Öner, orthopeed in het
Universitair Medisch Centrum (UMC) Utrecht. Op
13 januari ontving Öner de Annaprijs.

Het weghalen van een stukje bot uit de heup wordt

toegepast bij patiënten met een scheve rug, wervelver-
schuivingen, breuken en uitzaaiingen van tumoren. Het
is een ingrijpende en vaak pijnlijke ingreep. Met nieuwe
DNA technieken zijn BMP eiwitten kunstmatig te pro-
duceren en wordt het natuurlijke genezingsproces na-
gebootst. Gebroken botten kunnen hiermee beter
genezen. Öner: “Door de nieuwe aanpak kunnen we
volstaan met een kleinere, minder invasieve ingreep met
minder complicaties. “Samen met collega’s in academi-
sche centra in Frankrijk, Spanje, Italië en binnenkort
ook Duitsland voert hij het BMP-onderzoek uit.
Volgens Öner is de nieuwe aanpak kostbaarder, maar
staat hier een aanzienlijke verbetering van de kwaliteit
van leven voor de patiënt tegenover.

De KNMG steunt de oproep van de Inspectie aan de
minister van VWS voor een regeling van blamefree
melden. Een eerste aanzet tot een beter systeem van
melden van (bijna-)fouten, doet de KNMG met haar
symposium Melden van fouten op woensdag 23
februari a.s. in Utrecht. Het doel van dit symposium is
het formuleren van strategieën voor de medische be-
roepsgroep.
De Inspectie wijst in haar rapport nadrukkelijk op veilig-
heidsproblemen bij het voorschrijven van medicatie. De
KNMG vindt dat artsen zich moeten inspannen om
veilig en doelmatig geneesmiddelen voor te schrijven.
Wij zijn ook bereid om daarover afspraken te maken
met de Minister. Zo stellen wij ons voor dat de beroeps-
groep bestaande methoden voor doelmatig voorschrij-
ven optimaliseert (zoals het Elektronisch Voorschrijf
Systeem en de Farmaco Therapie Overleggen) en
nieuwe of flankerende methoden daartoe ontwikkelt.
Resultaten van kwalitatief onderzoek naar voorschrijfge-
drag van artsen en therapietrouw van patiënten, zoals de
Inspectie voorstelt, kunnen de ontwikkeling van deze
nieuwe methoden ondersteunen.

Mw. Saskia Danse, hoofd in- en externe communicatie
KNMG
Telefoon: 030 - 28 23 831 of 06 535 89 391

KNMG steunt Inspectievoorstel over 'blamefree melden'

Prof. Dr J.R. van Horn benoemd als Lid van Verdienste NOV

Winnaar Anna-prijs 2005 dr. Cumhur Öner 
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Voor zijn werk op het gebied van de spinale chirurgie en
onderzoek van de wervelkolom – dat hij in samenwer-
king met neurochirurgen, anesthesisten, radiologen, re-
validatie- en preklinische onderzoeksgroepen verricht -
kent het Annafonds hem dit jaar de Anna-prijs toe. De
Stichting Anna Fonds (zie ook www.Annafonds.nl) sti-
muleert en faciliteert onderzoek van het steun- en be-
wegingsapparaat. Eens in de twee jaar wordt de Anna-
prijs (€ 10.000) uitgereikt aan een wetenschapper die
bijzondere onderzoeksprestaties op het gebied van het
steun- en bewegingsapparaat verricht. 

Jaarlijks hebben ca. 4.5 miljoen Nederlanders last van
aandoeningen aan het bewegingsapparaat, waaraan 25%
van alle gevallen van arbeidsongeschiktheid is te her-
leiden. Zie voor meer informatie: 

http://www.vrijheidvanbewegen.nl, de website van het
Decennium van het Bewegingsapparaat, een initiatief
dat gesteund wordt door de Verenigde Naties en de
Wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Voor nadere informatie:
UMC Utrecht, In- en Externe Communicatie
Caroline Wortman en Annette Aarts, 
tel. 030 - 250 71 68 / 7483. 

Over het Annafonds:
Dr. J.W. Coebergh, voorzitter, tel. 06 - 113 087 35.

Over het Decennium van het Bewegingsapparaat:
Mw. drs. E. van der Wallen, tel. 010 - 463 20 06.

Dit jaar viert de Nederlandse Vereniging voor Arthro-
scopie haar 3e lustrumjaar. Dit lustrumjaar werd al in-
geluid door de NOV met het jaarcongres Arthroscopie
in Veldhoven.
In verband met het lustrumjaar en bovengenoemde
jaarvergadering is in 2005 gekozen voor een andere
opzet dan te doen gebruikelijk:

Drie vrijdagmiddagen vanaf 15.00 Masterclasses met in
principe een buitenlandse en een Nederlandse spreker.
OP 10 juni zal het lustrum diner voor leden  plaatsvin-
den in ‘Living Tomorrow’ te Amsterdam.

De data en onderwerpen van de Masterclasses zijn: 
25 maart Rotator Cuff Pathologie met Lafosse (F) 
en H. van der Hoeven
23 september Complexe Ligamentaire Letsels
16 december Onderwerp in samenwerking 
met de VOCA

Locatie: Oudaen Stadskasteel Utrecht

Info en aanmelding: 
Odette C.M. de Beer - Kock Excel Congresservice
Nieuwe Bosscheweg 9

2005 Lustrumjaar NVA

SYNOPSIS

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
ARCOXIA® 60 
ARCOXIA® 90 
ARCOXIA® 120
tabletten 

SAMENSTELLING
60, 90 of 120 mg etoricoxib.

INDICATIES
Symptomatische verlichting  van artrose, reumatoïde artritis (RA) en de pijn en ver-
schijnselen van ontsteking bij acute jichtartritis. Het besluit om een selectieve COX-
2-remmer voor te schrijven dient gebaseerd zijn op een beoordeling van het totale
risico van de individuele patiënt.

DOSERING
Artrose, de aanbevolen dosis is 60 mg eenmaal daags. De dosis bij artrose mag niet
hoger zijn dan 60 mg per dag. Reumatoïde artritis, de aanbevolen dosis is 90 mg
eenmaal daags. De dosis bij reumatoïde artritis mag niet hoger zijn dan 90 mg per
dag. Acute jichtartritis, de aanbevolen dosis is 120 mg eenmaal daags en moet
alleen voor de acute symptomatische periode worden gebruikt. De dosis bij acute
jicht mag niet hoger zijn dan 120 mg per dag, met maximaal 8 dagen behandeling.
Omdat het cardiovasculaire risico van etoricoxib met de dosis en de duur van bloot-
stelling kan toenemen, dient de kortst mogelijke behandelingsduur en de laagste
effectieve dagdosis toegepast te worden. De behoefte van de patiënt aan sympto-
matische verlichting en de reactie op de therapie moeten periodiek worden 
herbeoordeeld, vooral bij patiënten met artrose.
Nierinsufficiëntie: voor patiënten met een creatinineklaring > 30 ml/min hoeft de
dosering niet te worden aangepast.
Leverinsufficiëntie: Bij patiënten met lichte leverinsufficiëntie (Child-Pugh-score
5-6) mag de dosering van 60 mg eenmaal daags niet worden overschreden. Bij
patiënten met matige leverinsufficiëntie (Child-Pugh-score 7-9) mag de aanbevolen
dosering van 60 mg om de dag niet worden overschreden.

Contra-indicaties 
Voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor een van de bestanddelen; actief ulcus
pepticum of GI-bloeding; ernstige leverdisfunctie (Child-Pugh-score 10); een
geschatte creatinineklaring < 30 ml/min; patiënten die tekenen van astma, acute
rhinitis, neuspoliepen, angioneurotisch oedeem of urticaria na toediening van ace-
tylsalicylzuur of andere NSAIDs hebben ontwikkeld; zwangerschap en borstvoeding;
kinderen en adolescenten beneden 16 jaar; een inflammatoire darmziekte; conges-
tief hartfalen (NYHA II-IV); patiënten met niet voldoende gereguleerde hypertensie;
aangetoonde ischemische hartziekte en/of cerebrovasculair lijden.

Waarschuwingen/voorzorgen 
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een voorgeschiedenis van gastro-intes-
tinale aandoeningen, zoals ulceratie en GI-bloeding. Het risico op gastro-intestinale 
bijwerkingen neemt verder toe als etoricoxib gelijktijdig wordt gebruikt met acetylsali-
cylzuur (zelfs bij lage doses). Bij patiënten met een voorgeschiedenis van ischemische
hartziekte; bij patiënten met een al bestaande aanzienlijk verminderde nierfunctie,
onbehandeld hartfalen, of cirrose moet controle van de nierfunctie worden overwogen.
De resultaten van klinisch onderzoek suggereren dat selectieve COX-2-remmers in ver-
gelijking met placebo en sommige NSAIDs gepaard kunnen gaan met een risico op
trombotische incidenten (met name myocardinfarct en beroerte).Daarom dient de kortst
mogelijke behandelingsduur en de laagste effectieve dagdosis toegepast te worden.
Patiënten met significante risicofactoren voor cardiovasculaire voorvallen  (b.v.
hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mellitus, roken) of perifeer arterieel vaatlijden
dienen alleen na zorgvuldige overweging te worden behandeld met etoricoxib.
Gezien het ontbreken van een effect op de bloedplaatjesaggregatie zijn COX-2-
selectieve remmers geen substituut voor acetylsalicylzuur ter profylaxe van trombo-
embolische cardiovasculaire ziekten. Daarom moeten behandelingen met aggregra-
tieremmers niet worden stopgezet.Voorzichtigheid moet worden betracht bij
patiënten met een voorgeschiedenis van hartfalen, linkerventrikeldisfunctie of
hypertensie en bij patiënten bij wie oedeem al om een andere reden bestond.
Etoricoxib gaat mogelijk gepaard met frequentere en sterkere hypertensie dan som-
mige andere NSAIDs en selectieve COX-2-remmers, vooral bij hoge doses. Daarom
moet tijdens behandeling met etoricoxib speciale aandacht worden gegeven aan
controle van de bloeddruk. Als de bloeddruk aanzienlijk stijgt, moet een alternatie-
ve behandeling worden overwogen.

Als tijdens behandeling de functie van een van de bovengenoemde orgaansystemen
bij patiënten achteruitgaat, moeten passende maatregelen worden genomen en
moet stopzetting van de behandeling met etoricoxib worden overwogen.
Ouderen en patiënten met een nier-, lever- of hartfunctiestoornis die etoricoxib
gebruiken moeten onder passend medisch toezicht blijven.
Voorzichtigheid moet worden betracht bij de instelling van behandeling met etori-
coxib bij patiënten met dehydratie. Etoricoxib kan koorts en andere ontstekingsver-
schijnselen maskeren.
De hoeveelheid lactose in iedere tablet is waarschijnlijk niet voldoende om intole-
rantieverschijnselen op te wekken.

Interacties 
Warfarine, ACE-remmers, cyclosporine of tacrolimus, lithium, methotrexaat, ethinyl-
estradiol/norethindron, digoxine, rifampicine. Comedicatie met geneesmiddelen die
vooral door sulfotransferasen of door CYP-iso-enzymen worden gemetaboliseerd.

De meest voorkomende bijwerkingen: 
Oedeem/vochtretentie, hypertensie, duizeligheid, hoofdpijn, maagdarmstoornissen,
diarree, dyspepsie, epigastrische pijn, misselijkheid, asthenie/vermoeidheid, griep-
achtige aandoening.

Raadpleeg de volledige productinformatie (SPC) voor meer informatie over
ARCOXIA.

februari 2005

M
Postbus 581, 2003 PC Haarlem,
Telefoon 023 - 5153153, www.msd.nl

ARCOXIA (etoricoxib, MSD) is een geregistreerd handelsmerk van Merck & Co.,
Inc., Whitehouse Station, NJ, USA
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Congresagenda

2005

15-16.4 Internationaal Symposium: ABG beyond 10 years, International event. Cannes, Frankrijk. 
Inl: E-mail: jenny.boeijen@stryker.com

19-22.4 International Congress on Hip and Kneejoints. Tehran. Iran. Inl: www.iums.ac.ir

21-22.4 International Symposium- Resurfacing of the Hip Joint. Zurich, Zwitserland. Inl: www.synos.org

27-30.4 International Foot and Ankle Congress. New Orleans, USA. Inl: www.IFACneworleans.com

29-30.4 3e Internationale conferentie over Schouderprotheses. Parijs, Frankrijk. 
Inl: www.institutdelamain.com

22.4 27e Paterswolde Symposium. Familie Hotel Paterswolde. Inl: r.w.brouwer@mzh.nl

17-22.4 Lustrumcongres A.I.O.D., Maya Riviera Mexico, Mexico Inl: info@aiod.nl of tel.0418-569897

5-7.5 14e European SICOT Trainee Meeting. Budapest,Hongarije. Inl: sicot@asszistencia.hu

20.5 Voorjaarscongres NOV. Jaarbeurs, Utrecht

12-15.5 78e Congres van de Japanese Orthopaedic Association; Yokohama, Japan. 
Inl: E-mail: joa2005@congres.co.jp

18.5 Tromboseprofylaxe en bloedmanagement in de Orthopedie en Traumatologie. 
Ziekenhuis Hilversum. Inl: 06-54392536

22-25.5 Current Concepts in Joint Replacement-Spring 2005. Las Vegas, Nev, USA. www.CCJR.com

26-28.5 Wereldcongres over Externe Fixatie. Lima, Peru. Inl: www.externalfixation2005.com

27-28.5 12e German Congress of the Society of Shoulder-and Elbow-Surgery. Weimar, Duitsland. 
Inl: www.schulterkongress2005.de

3-6.6 Jaarlijkse Vergadering van de Canadian Orthopaedic Association, Montreal, Canada. 
Inl: www.coa-aco.org

4-7.6 Efort Congres; Lissabon, Portugal. Inl: www.efort.org

10.6 NVA Lustrum 15 jaar, Living Tomorrow Amsterdam, Inl.: www.scopie.info, 
e-mail: secretaris@scopie.info

15.6 25e NOV golfkampioenschap, GC Broekpolder te Vlaardingen, 
Inl:novgolf@ijsselmeerziekenhuizen.nl

Aanvullende informatie deels beschikbaar op besloten deel website NOV: www.orthopeden.org/net
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