
Maart 2006, 13e jaargang, nr. 1

rthopaedieO
Nederlands Tijdschrift
voor

Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische
Vereniging

NTvO MRT 2006 ED_1  27-03-2006  09:34  Pagina 1



It fits exactly like I planned.

The shell’s in the socket precisely. Good.

Now for the liner. Perfect. It’s locking tight.

Time to start preparing the canal for the stem.

The minimally invasive procedure was the right way to go.

When it all comes together, this job’s so rewarding.

And the patient’s life gets a lot better.

Precise joining: orthopaedic surgeons do it confidently every
day. And two of the world’s leaders in orthopaedic devices have done
the same. Centerpulse and Zimmer have come together, creating a
single company devoted to collaborative relationships, continuous
development, and advancement of surgical skills and knowledge. 
The new Zimmer: the fit is perfect, the potential unlimited.
©2004 Zimmer, Inc.

Zimmer Netherlands B.V.
Blaeulaan 60, Postbus 3070, 3502 GB Utrecht

www.zimmer.com



Het wordt een leuk jaar voor (de lezers van) het Nederlands Tijdschrift voor
Orthopaedie. Zo zal binnen afzienbare tijd de website van het Tijdschrift op het
Internet beschikbaar zijn. Het wordt daarmee een stuk gemakkelijker om informatie
te krijgen over richtlijnen voor auteurs, inhoudsopgaven van eerdere edities en
komen er (in eerste instantie een beperkt aantal) artikelen in PDF-formaat beschik-
baar voor bestudering achteraf. Ook wordt het daardoor mogelijk kleurenfoto’s en
bijvoorbeeld achtergrondinformatie bij artikelen aan te bieden die om technische en
financiële redeneren niet in de gedrukte versie van het Tijdschrift opgenomen kun-
nen worden. Aspirant-auteurs kunnen via de toekomstige website van het Tijdschrift
-na het bestuderen van de richtlijnen - manuscripten aanbieden aan de redactie.
Hierdoor wordt het Tijdschrift mogelijk volledig papierloos. Dat is overigens nu al
voor meer dan 95% het geval. Een geavanceerd ‘web-based’ documentenbeheersysteem
zoals Editorial Manager™ of Manuscript Central© is (nog) niet haalbaar gebleken.
De kosten zijn te hoog in het licht van het aantal per jaar aangeboden manuscrip-
ten. Op zich jammer omdat dit soort systemen het proces van ‘peer-review’ aanzien-
lijk versnellen en het mogelijk maakt heel gericht (en ook automatisch)‘redacteuren’
met expertise op het gebied van het aangeboden manuscript per email aan te zoeken.
Ook kunnen de redactionele prestaties van de redacteuren worden gevolgd in het
belang van de auteurs. Als u als lezers nu eens zorgt voor een stortvloed aan manu-
scripten in 2006 dan volgt de rest vanzelf. De combinatie van een toename van aan-
tal en kwaliteit van manuscripten, het realiseren van een goedlopende ‘peer-review’
en het bereikbaarder maken van het Tijdschrift via het Internet zullen een toekom-
stige indexering van het Tijdschrift in de Index Medicus© alleen maar faciliteren.
Een tweede verassing wordt het Themanummer van 2006, dat u na de zomer als 3e

editie van dit jaar mag verwachten. De voorbereidingen zijn in volle gang en zijn
veelbelovend. Als u als lezer de smaak hierdoor te pakken mocht krijgen spreek ik de
wens uit dat zich snel meer gastredacteuren melden met voorstellen van door hen uit
te werken themanummers.
Het jaar 2005 is goed verlopen voor het Tijdschrift. Weer iets meer kopij dan de jaren
ervoor en de kwaliteit van de ingezonden manuscripten nam weer iets toe. Wel blijft
het de redactie zich steeds weer verbazen dat de richtlijnen voor auteurs zo slecht wor-
den nageleefd. Hierdoor worden vaak manuscripten ingestuurd die veel te lang zijn,
in opmaak (te) sterk afwijken van de richtlijnen en verbazende varianten van de
Nederlandse taal etaleren.

Deze editie van het Tijdschrift biedt weer veel informatie. Goosen, Horstman en
Tulp berichten over de (vaak moeizame) behandeling van wekedelendefecten bij
(geïnfecteerde) totaleknieprothesen. Goudswaart, van der Hart en Schafroth berich-
ten over het gebruik van intra-articulaire injecties van hyaluronzuur bij artrose.
Ook u krijgt hierover vast met enige regelmaat vragen van patiënten. Het is moei-
lijk om bewijs te vinden voor de werkzaamheid van dergelijke middelen. Oordeel zelf.
Peter Pilot met in zijn kielzog een aantal grote namen bericht over de haalbaarheid
van vroeg-postoperatieve inspanningstesten na totaleheupprothesen. In een tijdsge-
wricht waarin patiënten steeds eerder na een totaleheupprothese uit het ziekenhuis
ontslagen worden is dat waardevolle informatie.
De wetenschappelijke commissie van de NOV werd dit jaar overladen met abstracts
voor de afgelopen Jaarvergadering. De gevolgen hiervan zijn direct zichtbaar in
deze editie van het Tijdschrift: een grote hoeveelheid abstracts van de laatste
Jaarvergadering.

Ik wens u allen weer veel lees- en kijkplezier met deze eerste editie van het nieuwe
jaar. Veel dank aan auteurs en redactieleden. Zodra de website van het Tijdschrift in
de lucht is, laat ik u dat weten via de website van onze beroepsvereniging en zal het
binnen het Tijdschrift niet onbesproken blijven.

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

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

kennis van de conservatieve en operatieve orthopedie
onder artsen.

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

Het Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie is het
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wikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden,
wordt de lezer aangeraden onafhankelijk inlichtingen in te
winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de
vermelde diagnostische methoden, doseringen van medicij-
nen, enz. De redactie wijst elke verantwoordelijkheid of aan-
sprakelijkheid voor (de juistheid van) dergelijke gegevens
van de hand en garandeert noch ondersteunt enig produkt
of enige dienst geadverteerd in deze publikatie, noch staat de
redactie garant voor enige door de vervaardiger van dergelij-
ke produkten gedane bewering.
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SAMENVATTING

Ernstige wondcomplicaties als wondnecrose en dehiscentie met
een geïnfecteerde blootgestelde prothese tot gevolg, zijn zeld-
zame maar grote problemen bij een totaleknieprothese. Een be-
handelingsoptie is de transpositie van een gastrocnemiusrotatie-
flap (kuitspiertranspositie) over het defect. De hypothese van
deze studie was een relatie aan te tonen tussen tijdstip van be-
handelen en mate van succes.
11 patiënten met ernstige wondcomplicaties na een totalekniep-
rothese ondergingen een uitgebreid debridement van de wond,
irrigatie en een kuitspiertranspositie. Infectieparameters, Knee
Society Score en VAS-score werden jaarlijks geëvalueerd.
Bij 8 patiënten (73%) werd de geïnfecteerde totaleknieprothese
succesvol behandeld. Bij 7 patiënten werd de necrotiserende pa-
tellapees verwijderd. Na een gemiddelde follow-up van 3,8 (1,3
tot 6) jaar waren 5 van de 11 knieprothesen in situ. Het gemid-
delde tijdsinterval tussen het optreden van de wondcomplicatie

en de kuitspiertranspo-
sitie was 12 (0,2 tot 64)
weken. Bij de groep pa-
tiënten waarbij de in-
fectie persisteerde bleek
het gemiddelde tijdsin-
terval tussen het optre-
den van de complicatie
en het uitvoeren van de
kuitspiertranspositie
significant hoger te
zijn, namelijk 31 (9 tot
64) weken ten opzichte
van 5 (0,2 tot 15) we-
ken bij de groep waar-
bij de infectie verdween
(p = 0.048). Bij 3 van

de 7 patiënten waar de patellapees werd opgeofferd, werd een
artrodese uitgevoerd in verband met persisterende instabiliteits-
klachten.
Ondanks het kleine aantal patiënten in de studie kan significant
worden aangetoond dat het tijdsinterval tussen de wondcomplica-
tie en de kuitspiertranspositie een belangrijke succesfactor is in het
bestrijden van de infectie van de totaleknieprothese. In het geval
van een opgeofferde patellapees is de kans op instabiliteit groot.

INTRODUCTIE

Wonddefecten, welke kunnen variëren van mild en op-
pervlakkig tot ernstig huid en wekedelenverlies, komen
in 20% van de totaleknieprothesen (TKP) voor.1-3 De
spiertranspositie van de m.gastrocnemius (verder aange-
duid als kuitspiertranspositie), voor het eerst beschreven
door McCraw, is een goede methode om de knie te
bedekken in het geval van ernstige weefsel- en botdefec-
ten, ook bij patiënten met een totaleknieprothese.1-5,7-

20 Slechts 2 studies beschreven een (evenwel niet-signi-
ficante) correlatie, tussen de lengte van het tijdsinterval
tussen het optreden van de wondcomplicaties en de
kuitspiertranspositie met betrekking tot de mate van
succes.8,17 De hypothese van de huidige studie is dat de
mate van succes van deze behandeling onder andere af-
hangt van het tijdsinterval tussen het optreden van het
wonddefect en de kuitspiertranspositie. 11 Patiënten
werden geëvalueerd.

PATIËNTEN EN METHODE

Tussen 1994 en 2000 werden 11 patiënten behandeld
met een kuitspiertranspositie vanwege ernstige wond-
complicaties na een primaire of revisie TKP (Figuur 1).
In opzet vond steeds transpositie van het mediale deel van
de m. gastrocnemius plaats, bij onvoldoende bedekking
werd het laterale deel eraan toegevoegd. Voorafgaand aan
de kuitspiertranspositie vond een uitgebreid debridement
met irrigatie plaats (Figuur 2). Alle patiënten kregen per-
operatief 4 gram Kefzol intraveneus toegediend. De kuit-
spiertranspositie werd gecombineerd met een ‘split skin’-
huidtransplantatie (Figuren 3 en 4). Compromitterende
factoren voor de wondgenezing, zoals eerdere operaties,

Matige resultaten van spiertranspositie van de 
m. gastrocnemius bij weefseldefecten na een
totaleknieprothese – 4-jaarsfollow-up
J.H.M. Goosen, W.G. Horstmann en N.J.A. Tulp

Drs. J.H.M. Goosen, Aios orthopedie, Vakgroep chirurgie en
traumatologie Isala Klinieken, Locatie Sophia, Dokter van
Heesweg 2, 8025 AB Zwolle.
Dr.W.G. Horstmann, orthopedisch chirurg, St. Maartenskli-
niek, Hengstdal 3, 6522 JV Nijmegen.
Dr. N.J.A. Tulp, orthopedisch chirurg, Vakgroep orthopedie
en traumatologie Isala Klinieken, Locatie Weezenlanden,
Groot Wezenland 20, 8011 JW Zwolle.
Correspondie: Dr. N.J.A. Tulp
Email: n.j.a.tulp@isala.nl
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Figuur 1. Vooraanzicht van de knie met een ernstig
wonddefect met necrose na een totaleknieprothese
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comorbiditeit, tabak- of alcoholgebruik, ondervoeding en
het gebruik van immunosuppressiva werden gedocumen-
teerd. In alle gevallen werden wondkweken afgenomen.
Als evaluatiemiddel gedurende de follow-up werden de
Knee Society (KS-) score, de VAS-score en de ‘range of
motion’ bepaald.21,22 Met behulp van röntgenfoto’s werd
gekeken naar tekenen van loslating van de prothese. Om
een statistisch significant verschil aan te tonen werd de
Mann Whitney U-test uitgevoerd; er werd van een signifi-
cant verschil gesproken bij p < 0,05.

RESULTATEN

Een uitgebreide analyse van de patiënten op basis van
demografie en preoperatieve toestand per patiënt is op-
genomen in Tabel 1. Alle patiënten waren vrouwen met
een gemiddelde leeftijd van 73 (57 tot 85) jaar. Bij 9
patiënten werd een infectie met behulp van wondkwe-
ken aangetoond.
Bij 3 kuitspiertransposities moest het laterale deel van de
m. gastrocnemius worden toegevoegd. De postopera-
tieve plantairflexie van de enkel was bij geen van de
patiënten zowel actief als passief verminderd.

De follow-upresultaten zijn weergegeven in Tabel 2. De
gemiddelde follow-up was 3,8 (1,3 tot 6) jaar.
Gedurende de follow-upperiode overleden 3 patiënten
door niet aan de knieaandoening gerelateerde oorza-
ken. De infectie van de TKP was bij van 73% patiënten
succesvol behandeld. Het gemiddelde tijdsinterval
tussen het plaatsen van de TKP en het optreden van de
wondcomplicatie was 1 week (spreiding 2 dagen tot 3
weken). Het gemiddelde tijdsinterval tussen het optre-
den van de wondcomplicatie en de kuitspiertranspositie
was 12 (2 dagen tot 64 weken) weken. 3 Patiënten ver-
toonden persisterende tekenen van infectie en loslating
van de TKP, waardoor 2 maal een artrodese en 1 maal
een amputatie uitgevoerd moest worden bij een gemid-
delde follow-up van 2,9 (1,3 tot 6) jaar. Bij deze groep
bleek het gemiddelde tijdsinterval tussen optreden van
de wondcomplicatie en de kuitspiertranspositie signifi-
cant hoger te zijn dan bij de overige patiënten waarbij de
tekenen van infectie verdwenen, namelijk 31 (9 tot 64)
weken ten opzichte van 5 (0,2 tot 15) weken (p=0.048).
Bij 7 patiënten werd de patellapees opgeofferd gedu-
rende het debridement. Van deze patiënten hielden 3
klachten van instabiliteit, waardoor besloten werd tot
artrodese van het kniegewricht. De gemiddelde KS-
score was 81 (43 tot 126) punten en was goed tot uit-

Figuur 2. Dezelfde knie na uitgebreid wonddebridement
met necrotectomie

Figuur 4. Situatie 1 jaar postoperatiefFiguur 3. Situatie na mediale gastrocnemiusrotatieflap,
bedekt door een ‘split skin’-huidplastiek
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stekend bij 5 patiënten, redelijk in 4 en slecht bij 1 bij de
laatste follow-up. Met betrekking tot de VAS-score
hadden 4 patiënten matige en 1 patiënt ernstige pijn-
klachten. De ‘range of motion’ was bij de laatste follow-
up 90 graden of meer bij 4 patiënten, bij de overige
patiënten was dat tussen de 0 en 30 graden.

DISCUSSIE

Gewrichtsprothesen van de knie en de elleboog hebben
door hun grotendeels subcutane ligging bij wondgene-
zingsstoornissen een hogere kans om bloot te komen te

Tabel 1. Preoperatieve status per patiënt

Patiënt Leeftijd Co-morbi- Voorgaande Revisie/ Prothese Kweken
diteit operaties Primaire TKP

1 74 Geen Geen P Genesis1 E. Coli
2 85 Geen Osteosynthese P AGC2 Geen 

tibia plateau #
3 75 Geen Primaire TKA R AGC revision Coryne D2, peptococ
4 57 Geen Open synovectomie P Genesis E. Coli, E. faecalis
5 66 Nierf. stoorn. Primaire TKA R AGC revision S. Aureus
6 78 Geen Geen P Genesis S. aureus, H Streptococ B
7 63 Geen Primaire TKA R Genesis revision S. aureus, H Streptococ B
8 76 Geen Geen P AGC Geen
9 77 Geen Osteosynthese P AGC S. aureus

femur #
10 75 Geen Primaire TKA R Genesis revision E. Coli
11 74 DM type 2 Primaire TKA R Maxim revision1 Ent. Cloac, Pseud Aerug

1: ®Biomet, Warsaw, Indiana, USA
2: ®Smith&Nephew, Memphis, Tennessee, USA

Tabel 2. Follow-up na transpositie

Patiënt Deel Interval tussen Interval tussen Laatste FU(jr) Persisterende Status knie Patella
Gastroc- TKP Wondfalen tekenen van bij laatste FU pees
nemius en en infectie verwij-

Wondfalen (wk) Transposistie (wk) derd

1 Med 0,2 10 5,5 - In situ -
2 Med 2 8 1,3* - In situ +
3 Med 2 9 6 + Artrodese +

(infectie)
4 Med 1 15 5 - Artrodese +

(instabiliteit)
5 Geheel 3 64 6 + Artrodese +

(infectie)
6 Med 1 21 1,3 + Amputatie -

(infectie)
7 Geheel 2 2 4,5 - Artrodese +

(instabiliteit)
8 Med 1 5 1,5* - In situ -
9 Med 1 3 2,3* - In situ +
10 Med 1 0,2 4,1 - In situ -
11 Geheel 1,5 0,5 3,7 - Artrodese +

(instabiliteit)
*Overleden
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liggen dan andere gewrichtsprothesen. In deze situatie
treedt doorgaans infectie op met protheseloslating als
gevolg.11 Vanaf het begin van de jaren ’80 van de vorige
eeuw verschenen verschillende studies, waarin beschre-
ven wordt hoe het wonddefect bedekt wordt met een
gastrocnemius rotatieflap. De resultaten van deze
studies zijn bemoedigend.1,3, 8-20

In de huidige studie leidde een persisterende infectie na
de kuitspiertranspositie bij 27% van de patiënten tot een
artrodese of een amputatie. Siim et al (7 jaar follow-up)
en Sanders et al (follow-up niet beschreven) rapporteer-
den percentages van respectievelijk 62% en 56% revisies
van de TKP vanwege het persisteren van de infectie.1,3,9

Adam et al beschreef een reductie van 50% van het
aantal persisterende wondinfecties, als dit tijdsinterval
kleiner was dan 2 weken.8 Een statistische significantie
kon evenwel niet worden aangetoond. In een andere
studie, waarbij 12 kuitspiertransposities binnen 7 weken
na de eerste tekenen van wondcomplicaties werden uit-
gevoerd, werden persisterende tekenen van infectie bij
slechts 1 patiënt aangetoond.17

De huidige studie toont aan dat in de meeste gevallen na
het opofferen van de patellapees klachten van (dynami-
sche) instabiliteit van het kniegewricht optreden (3 van
de 7 patiënten), waarvoor een artrodese nodig bleek. In
de bestaande literatuur wordt hier niet op ingegaan.
Concluderend kan gesteld worden dat de kuitspier-
transpositie, wanneer in een zo vroeg mogelijk stadium
toegepast, een goede keuze is voor de behandeling van
wondcomplicaties na een TKP. De klinische resultaten
hangen ook in hoge mate af van het functioneren van
het strekapparaat. Het advies is in een zo vroeg mogelijk
stadium te kiezen voor een kuitspiertranspositie in geval
van wondcomplicaties bij een TKP en daarbij de patella-
pees slechts bij uiterste noodzaak op te offeren.
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SAMENVATTING

Het doel van deze studie is om het effect van intra-articulaire
injecties met Hylan G-F 20 bij patiënten met gevorderde gonar-
trose te evalueren en parameters te identificeren die het effect
kunnen voorspellen.
46 patiënten met gevorderde gonartrose (man:vrouwverhouding
26:20, gemiddelde leeftijd 56 jaar) kregen meer dan 3 injecties
met Hylan G-F 20 in 1 of beide knieën (totaal 49 knieën).
Effectiviteit en tevredenheid over de behandeling werd ge-
middeld 1,3 jaar na de laatste injectie geëvalueerd met een vra-
genlijst (de gescoorde variabelen: pijn, functioneren en algemeen
oordeel). Factoren die het effect van de behandeling konden
voorspellen (geslacht, leeftijd, plaatsing van een knieprothese,
aantal injecties, follow-up, WOMAC-score en radiologische af-
wijkingen volgens de Ahlbäck-classificatie) zijn met statistische
analyse bepaald.
57,1 % van de patiënten hadden minder pijn en 46,9 % waren
minder beperkt in het functioneren in na de injecties. 55,1 % was
tevreden over de behandeling. De WOMAC-score was, gemid-
deld 1,3 jaar na de behandeling, significant hoger in de tevreden
patiëntengroep dan in de ontevreden patiëntengroep (71,2
versus 36,9; p< 0,05). Geen van de patiëntkenmerken bleek in
staat het behandelingsresultaat te voorspellen.
Slechts de helft van de patiënten is ruim 1 jaar na de laatste
injectie tevreden over het resultaat. Het effect van de behande-
ling is vooraf niet goed te voorspellen, er zijn echter wel aanwij-
zingen voor een beter effect bij minder pijn en beperkingen van
het aangedane kniegewricht.

INLEIDING

Gonartrose is een zeer veelvoorkomende aandoening
en brengt veel kosten met zich mee, zo’n 300 miljoen
euro in 2002.1 Pijnbestrijding, ontstekingsremmers, oe-
fentherapie en intra-articulaire injecties met corticoste-
roïden zijn als symptoombestrijdende behandeling
effectief gebleken.2 Er zijn echter nadelen aan verbon-

den, zoals gastrointestinale complicaties.2,3 Progressie
van de ziekte wordt ermee niet tegen gegaan en bij ge-
vorderde klachten is vervanging door een totalekniep-
rothese vaak de enige optie.4 Om die reden wordt naar
alternatieve behandelmethoden gezocht.
Hyaluronzuur (HA) is een belangrijke structurele com-
ponent van het gewrichtskraakbeen en van de synoviale
vloeistof, welke voor schokdemping en soepele bewe-
ging in het gewricht zorgen.2 Bij artrose nemen het mo-
leculaire gewicht en de intra-articulaire concentratie van
HA af.5 Met suppletie van HA wordt beoogd de elasti-
citeit van kraakbeen en de viscositeit van synoviale vloei-
stof te doen toenemen. 
Hylan G-F 20 (Synvisc®) is een derivaat van HA, een
gecrosslinkte HA-keten met een zeer hoog moleculair
gewicht (6*106 Dalton) en sinds 1995 in Europa goed-
gekeurd als medische toepassing.6 Hoogmoleculaire
middelen (2-6*106 Dalton) zouden theoretisch en
volgens onderzoek effectiever en langer effectief zijn
dan laag moleculaire middelen (5-7*105 Dalton).7-9

In dit onderzoek werd in de kliniek het effect van Hylan
G-F 20 injecties beoordeeld volgens het oordeel van de
patiënt. 
In eerder onderzoek zijn patiëntengroepen geïdentifi-
ceerd waarbij de behandeling het meest effectief is; bij
ernstige klachten en uitgesproken radiologische afwij-
kingen een slechter effect dan bij minder uitgebreide
kraakbeenschade.10 Ander onderzoek laat echter zien
dat bij gevorderde leeftijd en gevorderde kraakbeen-
schade de behandeling méér effectief is.11

Dit onderzoek had als doel die patiëntkenmerken,
waaronder de mate van klachten en de ernst van de ra-
diologische afwijkingen, te definiëren welke vooraf het
effect van behandeling kunnen voorspellen.

PATIËNTEN EN METHODE

Tussen januari 2000 en mei 2003 werden in het Onze
Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam 56 patiënten
behandeld met 1 of meerdere series van 3 injecties (1
week interval tussen de injecties) met Hylan G-F 20 in 1
of beide knieën. De patiënten die in aanmerking kwa-
men voor behandeling hadden allen gevorderde gonar-
trose, waarbij het uitstellen van een totaleknieprothese
het doel van behandeling was.
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De patiëntkenmerken geslacht,
leeftijd, het ondergaan van een
totaleknieprothese na de injecties,
aantal behandelingen en de
follow-up tussen de injectie en
het invullen van de vragenlijst,
werden vastgelegd.
De radiologische afwijkingen,
voorafgaand aan de injecties,
werden gescoord volgens de
criteria van de Ahlbäck-classifica-
tie, d.w.z. de mate van gewrichts-
spleetversmalling en botverlies.12

Voor details wordt verwezen naar
tabel 1.
De hoeveelheid klachten is, na de
injecties, gescoord volgens de
Western Ontario and McMasters
Universities (WOMAC) osteoar-
thritis index (Nederlandse
versie).13 Deze vragenlijst scoort
de ernst van de knieklachten in de
afgelopen 48 uur op 3 onderde-
len: pijn (5 items), stijfheid (2
items) en fysiek functioneren (17
items) op de 5-punts Likert schaal
(veel minder, minder, gelijk, meer
en veel meer).
Alle behandelde patiënten kregen
een vragenlijst thuisgestuurd
waarbij naar het effect van de be-
handeling op pijn (6 items
afgeleid van de subschaal pijn van
de WOMAC), functioneren (5
items afgeleid van de Pain
Disability Index; deze meet de
invloed van pijnklachten op het
algemeen functioneren) en
algemeen oordeel (1 item) werd
gevraagd.14 Het effect na de be-
handeling (ongeacht het moment
van ontvangen van de vragenlijst)
werd gescoord op een 5-punts
Likert-schaal. Pijn, functioneren

Tabel 1. Ahlbäck-classificatie (1968)

I Een gering hoogteverlies van de gewrichtspleet (in de praktijk <50%)
II Ernstige versmalling (in de praktijk meer dan 50%) tot verdwijnen van de gewrichtsspleet 
III Botverlies van maximaal 7mm gemeten aan de laterale of mediale rand van de gewrichtspleet vanaf een 

lijn loodrecht op de lengteas van de tibia tangentiaal aan het gerichtsvlak van het niet-aangedane knie-
compartiment

IV Botverlies van meer dan 7mm gemeten zoals bovenstaand
V Botverlies van meer dan 7mm met subluxatie, gedefinieerd als een laterale of mediale verplaatsing van de 

tibia van ten minste 10 mm in relatie tot het femur

Figuur 1. Percentage knieën en hoeveelheid pijn 

Figuur 2. Percentage knieën en hoeveelheid beperkingen

Figuur 3. Percentage knieën en algemeen oordeel
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en algemeen oordeel zijn in verschillende onderzoeken
geïdentificeerd als belangrijkste variabelen bij onder-
zoek naar artrose.15

De patiëntkenmerken werden afgezet tegen het effect
van behandeling. Met statistische analyse (T-toets) werd
bepaald in hoeverre patiëntkenmerken onderling statis-
tisch significant verschilden in relatie tot de behandel-
uitkomst.

RESULTATEN

In de studieperiode werden 56 patiënten behandeld, van
hen zijn 49 knieën zijn in dit onderzoek opgenomen (46
patiënten; 3 aan beide knieën behandeld). Van 10 pa-
tiënten waren er 4 niet te achterhalen en hadden er 6 de
vragenlijst niet geretourneerd.
Patiëntkenmerken: gemiddelde leeftijd 55,7 jaar (SD
13,1), vrouwen 21 (42,8%), rechts 22 (44,9%), gemid-
delde follow-up 1,3 jaar (SD 0,76), 5 (10,2%) totalekn-
ieprothesen (TKP) na de injecties.
Gemiddeld aantal injecties per knie: 4,1 (SD 2,5) (1 be-
handelserie = 3 injecties).
1 Patiënt kreeg na de injectie een bacteriële infectie met
S. Aureus en is hiervoor door middel van artroscopisch
spoelen en antibiotica effectief behandeld. Geen andere
complicaties deden zich voor.
Radiologische afwijkingen: 13 knieën Ahlbäck-catego-
rie 0 (wel vastgestelde kraakbeenschade bij artroscopie),
26 knieën categorie I en 10 knieën categorie II. Geen
van de knieën had afwijkingen in de categorieën III, IV
en V. Gemiddelde van de score is 0,94 (SD 0,7).
WOMAC-score: gemiddelde WOMAC-score van de
44 knieën die op het moment van invullen niet zijn
vervangen door een TKP is 63,4 (SD 26,7) (0-100, lage
score = veel pijn en beperkingen).
Het effect van de behandeling is weergegeven in de
figuren 1, 2 en 3. 
Tabel 4 toont de patiëntkenmerken van de tevreden

groep en die van de ontevreden groep en de significan-
tie van dit verschil (p-waarde). 

DISCUSSIE

Gezien de korte halfwaardetijd van HA (17-36 uur) zou
het na injectie al snel uit het gewricht verdwenen zijn.16

Door beoogde directe effecten van HA op intra-articu-
laire cellen zou een langduriger effect mogelijk zijn; sti-
mulatie van de endogene synthese van synoviale vloeistof
met een hoger moleculair gewicht, anti-inflammatoire
en antinociceptieve werking en mogelijk stimulatie van
regeneratie van synoviale membraan en kraakbeen.7,16-19

De effectiviteit van HA-injecties in de kliniek is echter
controversieel. 
De behandeling met HA zou in vergelijking met placebo
of corticosteroïden meer en langer effectief zijn.20-25 In
twee meta-analyses van de grootste gerandomiseerde
klinische trials wordt de effectiviteit en veiligheid van
HA ten opzichte van placebo aangetoond (20 trials,
2252 knieën) en wordt een klein effect gevonden verge-
leken met placebo, met aanwijzingen voor publicatie-
bias (22 trials, 2584 knieën).26,27 Volgens verschillende
richtlijnen is er voldoende bewijs om HA-injecties aan te
bevelen als effectieve therapie bij gonartrose.28,29

Diverse onderzoeken laten géén verschil met corticoste-
roïden of placebo zien en er is kritiek op de gunstige 
resultaten in klinische trials, meta-analyses en richtlij-
nen.17,30 Een evaluatie van de 3 grootste gerandomi-
seerde trials (ieder > 200 personen) toont geen bewijs
voor effectiviteit van de behandeling met HA en de
opzet van de meeste onderzoeken wordt sterk bekriti-
seerd wat betreft patiëntselectie, blindering en ‘inten-
tion-to-treat’-analyse; hierdoor zou overschatting van
het effect in vergelijking met de kliniek plaatsvinden.31

Tevens worden veel onderzoeken gefinancierd door de
producent waardoor negatieve resultaten liever niet
worden gepubliceerd en een publicatiebias kan ontstaan.

Tabel 2. Patiëntkenmerken, WOMAC-score (0-100) en Ahlbäck-classificatie (0-2) (gemiddelde/ percentage)
in de totale, tevreden, neutrale en ontevreden patiëntengroep. 

Patiëntkenmerken tevreden neutraal ontevreden p-waarde*

geslacht, % v 40.7 54.5 63.4 0.81
gem. lftd (SD) 56.3 (12.8) 57.0 (13.6) 52.2 (12.6) 0.37
tkp, % 3.7 14.3 9.1 0.51
gem. injecties (SD) 4.6 (3.1) 3.0 4.1 (2.0) 0.62
gem. follow up (SD) 1.3 (0.8) 1.5 1.2 (0.8) 0.90
gem WOMAC (SD) 71.2 (22.7) 71.4 (21.2) 36.9 (24.6) 0.002
gem Ahlbäck (SD) 0.89 (0.7) 1.09 (0.8) 0.91 (0.5) 0.92

* p-waarde geeft de significantie van het verschil tussen de tevreden en ontevreden patiëntengroep aan.
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Doel
In deze studie werd bij patiënten met gevorderde gon-
artrose de behandeling met Hylan G-F 20 geëvalueerd
op grond van het oordeel van de patiënt. Dit is de
eerste studie in Nederland die op deze manier het effect
van de behandeling met Hylan G-F 20 onderzocht
heeft. Het was een retrospectief onderzoek zonder
placebocontrole waardoor het niet mogelijk was de ef-
fectiviteit van het middel aan te tonen. Het doel was
om in de klinische praktijk klinische effecten vast te
stellen. Gezien de tegenstrijdige gegevens welke pa-
tiëntengroep het meest gebaat zou zijn bij behandeling
met HA werd in deze studie geprobeerd die patiënt-
kenmerken te identificeren die een voorspellende waar-
de kunnen hebben.10,11

Beschrijving en bespreking van de resultaten
De resultaten in deze studie (57 % ondervindt minder
pijn, 47 % minder beperkingen en 54 % is tevreden over
de behandeling) geven gezien het grote placebo-effect
van dergelijke injecties aanleiding tot scepsis over de be-
handeling in deze patiëntengroep. 
Er was 1 gewrichtsinfectie als gevolg van de injectie, een
weinig voorkomende complicatie.
Patiëntkenmerken. Er was voor de WOMAC-score een
significant verschil tussen de tevreden en ontevreden
groep; patiënten met een positief oordeel hadden
minder pijn en beperkingen dan patiënten met een
negatief oordeel over de behandeling (gemiddelde
WOMAC score van resp. 71,2 vs. 36,9; p=0,002). Dit
geeft aan dat bij patiënten met minder pijn en beperkin-
gen de behandeling mogelijk effectiever is dan bij verge-
vorderde klachten. Doordat de score na de injecties werd
ingevuld had dit echter geen voorspellende waarde.
Er was geen significant verschil voor de Ahlbäck-score
in relatie tot het behandelresultaat; de subjectieve hoe-
veelheid pijn en beperkingen (WOMAC) hingen niet
samen met radiologische afwijkingen (Ahlbäck), dit
bevestigd de beperkte klinische betekenis van röntgen-
foto’s bij artrose.32,33

Een belangrijke beperking van de Ahlbäck-classificatie is
dat slechts gewrichtsspleetversmalling en botverlies
worden gescoord en dat lokale kraakbeenafwijkingen,
osteofyten en andere intra-articulaire afwijkingen dat
niet worden, terwijl deze wel degelijk verantwoordelijk
kunnen zijn voor de klachten. 

Beperkingen van het onderzoek
3 Patiënten binnen de studie werden behandeld aan
beide knieën. Strikt genomen kunnen de behandelresul-
taten van 2 knieën bij 1 patiënt niet als afzonderlijke re-
sultaten gezien worden, we hebben er echter voor geko-
zen beide knieën in de resultaten op te nemen, dit was
zonder gevolgen voor de statistische analyse.
Dit onderzoek heeft de beperkingen van een retrospec-
tieve studie. Er werd gemiddeld 1,3 jaar na behandeling

een oordeel gegeven over de behandeling, dit gaat ge-
paard met een verlies aan detailinformatie. Tevens was
het niet mogelijk om vooraf- en achterafmetingen te
vergelijken, hetgeen de betrouwbaarheid van de resulta-
ten zou vergroten. Doordat er echter door een onafhan-
kelijk onderzoeker in de kliniek is gekeken naar het
effect van de behandeling op grond van het oordeel van
de patiënt werd informatie verkregen over factoren die
in prospectieve klinische trials worden gemist.

Conclusie
Een behandeling met Hylan G-F 20 geeft als tijdelijk al-
ternatief voor een knieprothese volgens dit onderzoek
ongeveer 50 % kans op een goed effect op grond van het
oordeel van de patiënt. Gezien de grote mate van
placebo-effect van deze injecties is dit slechts een matig
resultaat voor een kostbare behandeling waarvan de
precieze werking niet is aangetoond.
Het effect van Hylan G-F 20 bij gevorderde artrose is ook
niet voorspelbaar, hoewel er wel aanwijzingen zijn voor
een groter effect bij minder klachten en afwijkingen. 
De behandeling kan ondanks het feit dat er nauwelijks
complicaties worden gezien niet als standaard behande-
lalternatief worden beschouwd.
Gezien de aanwijzingen voor een beter effect bij matige
artrose zou in deze groep prospectief klinisch gerando-
miseerd onderzoek moeten plaatsvinden.

ABSTRACT

How do patients with osteoarthritis judge intra-articular injec-
tions with hylan G-F 20. Are there patient characteristics that
can predict the result?
To evaluate the effect of intra-articular injections with hylan G-F
20 in patients with knee osteoarthritis and to identify factors
that can predict the effect of treatment.
46 Patients with advanced osteoarthritis (m/f 26/20, mean age
56 year) received ≥ 3 injections with Hylan G-F 20 in one or
both knees (total 49 knees).
Efficacy and satisfaction of the treatment is evaluated, on
average 1,3 years after the last injection, with use of a question-
naire (variables: pain, functioning and overall judgment).
Factors that can predict the effect of treatment are determined
using statistical analysis (patient characteristics: gender, age,
placement of a total knee prosthesis, number of injections,
follow up time; WOMAC score and radiological examination
(Ahlbäck classification).
57,1 % of the patients has less pain and 46,9 % experienced a
better function after the injections. 55,1 % was satisfied with the
treatment. The WOMAC score was significantly higher in the
satisfied group of patients then in the unsatisfied group (71,2 vs.
36,9; p < 0,05). Non of the patient characteristics could predict
the effect of treatment.
Only 50 % of the evaluated patients is satisfied with the result
over 1 year after the last injection. The effect of treatment is hard
to predict in the outpatient clinic, there are even though leads
for a better effect of treatment in patients with less pain and dys-
function.
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SAMENVATTING

De opnameduur na de electieve plaatsing van een totaleheup-
prothese wordt in toenemende mate ingekort. Om verbeterin-
gen in operatietechniek en vroege revalidatieprogramma’s te
kunnen beoordelen is kennis van de fysiologische veranderingen
rond een operatieve ingreep noodzakelijk.
Bij 50 patiënten is de cardiovasculaire conditie gemeten op een
fietsergometer met continue ECG-registratie en ademgasanalyse.
Gedurende 3 maanden is getest met een stapsgewijs oplopend
testprotocol.
Bij alle patiënten was de conditie kort (4 dagen) na de operatie
afgenomen. Een snel herstel was te zien in de eerste 3 weken.
Hierna verbeterde de conditie gestaag tot vrijwel volledig herstel
na 3 maanden. Geen van de testen moest voortijdig gestaakt
worden door hartafwijkingen of pijn.
Het uitvoeren van maximale inspanningstesten kort na een tota-
leheupoperatie is haalbaar. De patiëntengroep liet een afname
van het prestatie vermogen van ruim 22% zien op de 4e post-
operatieve dag en een bijna volledig herstel binnen 3 maanden.
Cardiale complicaties traden niet op.

INLEIDING

De totaleheupprothese (THP) is één van de meest suc-
cesvolle grote orthopedische operatie van de laatste
decennia. Veel THP plaatsingen gebeuren tegenwoor-
dig in geïntegreerde heup- en knie programma’s.1
Hierbij volgt ontslag na 4 tot 5 postoperatieve dagen.
Naast de drastisch verkorte opnameduur is ook het
transfusiebeleid restrictiever geworden vanwege de
erkende risico’s van allogene bloedtransfusies.2,3 Na een

THP hebben patiënten last van de zogenaamde ‘opera-
tieve stress’.4 Hierbij treden veranderingen in neurale,
endocriene en metabole reacties op. Uitingen op post-
operatieve stress zijn vooral misselijkheid en vasovagale
reacties.4 Bij onvoldoende compensatiemogelijkheden
kan deze stressreactie leiden tot morbiditeit of vermin-
derde revalidatiemogelijkheden.
Recente ontwikkelingen binnen de orthopedie in de
vorm van minimaal invasieve chirurgie kunnen mogelijk
bijdragen aan een verkorting van de opnameduur. Weinig
is echter bekend over de belasting en belastbaarheid van
de patiënten gedurende de eerste dagen na de operatie.
Om tot een verantwoorde verdere verkorting van de
opnameduur is kennis over het herstel en fysieke belast-
baarheid noodzakelijk. Helaas ontbreken objectieve
maten om dure innovaties als minimaal invasieve chirur-
gie op waarde te kunnen schatten. Eén van de functio-
nele maten voor fysieke belastbaarheid is het meten van
fysieke fitheid. Dit vereist echter inspanningsonderzoek.
Ofschoon aangetoond is dat het mogelijk is om met ar-
trosepatiënten maximale inspanningstesten uit te
voeren, is over het vroegtijdig na de operatie uitvoeren
van deze testen niet eerder gepubliceerd.5-10

Doel van deze studie is de haalbaarheid te bepalen om
THP patiënten reeds op de 2e postoperatieve dag sub-
maximaal te testen en op de 4e dag postoperatief maxi-
maal te testen. Voorts zijn referentiewaarden verzameld
ten aanzien van het fysiologisch herstel gedurende de
eerste 3 maanden.

PATIENTEN EN METHODE

Na verkregen toestemming werden 50 patiënten geïn-
cludeerd voor een versneld postoperatief revalidatietra-
ject (Joint Care® Biomet) na THP plaatsing. Niet in aan-
merking voor dit programma kwamen patiënten met een
recente cardiale of pulmonale bezwaren. Goed geregu-
leerde hypertensie was geen bezwaar voor deelname aan
de studie. Bij 50 electieve THP patiënten werd de fysieke
conditie gemeten middels een maximaal-test op een fiet-
sergometer met ECG en ademgasanalyse. 
Goedkeuring door de medisch ethische toetsingscom-
misie van ons ziekenhuis werd verkregen en alle patiën-
ten ontvingen schriftelijke studie-informatie. Na onder-
tekenen van het toestemmingsformulier ondergingen alle
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patiënten de inspanningstest op een geijkte fietsergome-
ter. De test werd uitgevoerd binnen 2 weken voor de
operatie.
Gekozen werd voor fietsergometrie omdat fietsen beter
wordt verdragen door artrosepatiënten dan loopban-
dergometrie en omdat fietsen een bekende inspanning
is in Nederland. De crank werd verkort om de bewe-
gingsuitslag in het heupgewricht te beperken en om in
een later stadium een vergelijking met knieprothese
patiënten te kunnen maken. Patiënten kregen de op-
dracht om het aantal omwentelingen boven de 40 om-
wentelingen per minuut houden. Gedurende de test
werden continu een 12-afleidingen-ECG gemaakt en
een continue ademanalyse (Oxycon Delta®, Jaeger
Tonnies) registratie verricht.

Inspanningsprotocol
Na kalibratie van de apparatuur werd aan elke patiënt de
testprocedure uitgelegd en de stopcriteria aangegeven.
Hiervoor werden de geldende cardiologische criteria
gebruikt.11 Na aansluiten van de patiënt bestond de test
uit een warming-up, sub-maximale, maximale en
cooling-down fase. De sub-maximale fase gebruikte 3
stappen met oplopend wattage van 2 minuten en de
maximale fasestappen van 1 minuut. Gestreefd werd
naar een testduur van ongeveer 12 minuten aangezien
dit als optimale duur voor een maximaaltest wordt
gezien.12 Een test werd als maximaal beschouwd als de
patiënt 85% van zijn theoretisch maximale hartslag
(=220-leeftijd) had bereikt of een respiratoire quotiënt
(RQ) van boven de 1,0 had.11 Belangrijkste variabelen
waren de maximale zuurstofopname, koolstofdioxide
afgifte en de RQ; ‘anaeroob omslag-punt’=RQ>1,0).
Afkortingen van de fysiologische variabelen zijn ver-

meld in tabel 1.
De testmomenten waren preoperatief en postoperatief
op dag 4, 23, 37 en 90. 
Na de preoperatieve test werd de conditie van de patiënt
geclassificeerd volgens de American Heart Association
en ingedeeld in slecht, gemiddeld of goede conditie.13

Operatie
Nagenoeg alle patiënten werden onder spinaalanesthesie
met eventueel sedatie geopereerd. De benadering van de
heup was in 72% lateraal en 28% postero-lateraal. In 46%
van alle operaties werd een ongecementeerde, 30% gece-
menteerde, 20% hybride en 4% een omgekeerde hybride
ABG II anatomische prothese (Stryker®) geplaatst. Bij
alle patiënten werd een 28 mm kopje gebruikt.

RESULTATEN

Er werden 50 patienten in de studie opgenomen. Gedu-
rende de studie periode vielen 2 patiënten uit, 1 van-
wege een dislocatie van de prothese en de ander na een
trauma in de thuissituatie. De verkregen parameters van
deze 2 patiënten zijn wel meegenomen in de analyse
volgens het ‘intention to treat’-principe.
Patiëntenkarakteristieken zijn vermeld in tabel 2, de pa-
rameters van de inspanningstest in tabel 3. In tabel 4 is
de groep onderverdeeld naar conditie, geclassificeerd
wordt volgens de Amerrican Heart Association (AHA).
De groepen slecht, gemiddeld en goed worden hierbij
bepaald door geslacht en leeftijd. 
Alle patiënten lieten postoperatief een duidelijke afname
van maximaal vermogen (Watt), maximaal zuurstof

Tabel 1. Afkortingen fysiologische variabelen

Wmax = maximaal vermogen geleverd door patiënt
VO2 max = maximale zuurstof opname per kilo lichaamsgewicht (ml/ kg/ min)
VCO2 = Koolstofdioxide afgifte per kilo lichaamsgewicht (ml/ kg/ min)
Ve = ventilatie per minuut (L/min)
RER = Respiratoir quotient (ml/kg/min) 
%APMTHR = Percentage of Age Predicted Maximum Target Heart Range 
METs = Metabole equivalent van rust stofwisseling

Tabel 2. Patiëntkarakteristieken

slecht (N=19) gemiddeld (N=24) goed (N=7)

gem. spreiding SD gem. spreiding SD gem. spreiding SD
Leeftijd jr 66 39-82 12.5 63 51-77 6.5 61 51-67 4.9
Gewicht kg 80 67-100 8.2 74 57-94 8.5 76 63-85 9.6
Lengte m 1.72 1.55-1.85 0.081 1.69 1.55-1.80 0.067 1.72 1.6-1.78 0.059
Body mass index Kg/m2 27.2 22.6-32.3 2.4 25.9 22.8-31.4 2.3 25.9 20.8-29.4 3
Harris Hip Score 54 32-733 12.3 60 44-79 9.3 62 31-94 21.8
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transport capaciteit (VO2,max) en omslagpunt (RQ)
zien. De 3 subgroepen afzonderlijk lieten eveneens een
duidelijke afname in prestatie zien, gevolgd door geleide-
lijk herstel tot 3 maanden postoperatief (Figuren 1 en 2).
Het herstel van het omslagpunt bleef hierbij duidelijk
achter (Tabel 3). Het verschil in prestatievermogen
tussen de verschillende patiëntgroepen was opvallend
groot. De conditioneel goede groep presteerde post-
operatief beter dan de normale en conditioneel slechte
groepen preoperatief.
Een deel van de patiënten was niet in staat om maximaal
te presteren. Deze patiënten toonden echter hetzelfde
herstelpatroon gedurende de eerste 5 weken (Figuur 3).
Opvallend was echter dat na aanvankelijk duidelijke
conditionele verbetering was er na 3 maanden weer een
terugval van conditie te zien.
Cardiale incidenten deden zich niet voor. Geen enkele
test behoefde vroegtijdig te worden afgebroken vanwege
ECG-afwijkingen, symptomen van ischemie of pijn in
het geopereerde been. Geen van de patiënten had een
negatieve reactie op de inspanningstest. Additionele
pijnmedicatie was in geen enkel geval nodig. Ook lukte
het alle patiënten om  op de 2e postoperatieve dag  te
fietsen. Hierbij haalden echter niet alle patiënten (80%
haalde het eind van de test) de geplande submaximale
testhoogte.

DISCUSSIE

De haalbaarheid om maximale inspanningstesten pre-
operatief en 3 maanden postoperatief uit te voeren was
reeds in eerdere studies aangetoond.5-10 In de huidige
studie is aangetoond dat het eveneens haalbaar en veilig
is om gezonde patiënten reeds op de 4e postoperatieve
dag een maximale inspanningstest te laten verrichten.

Pijn in het geopereerde been bleek geen beperkende
factor te zijn. Patiënten lieten een gemiddelde achteruit-
gang in maximaal vermogen van 22% procent zien onaf-
hankelijk van de mogelijkheid tot maximale prestatie.
Patiënten lieten postoperatief een reductie van 22% in
vermogen, 21% in maximaal zuurstoftransport en 24%
in het anaëroob omslagpunt zien. Aangezien de piek-
hartslag bij deze patiënten pre- en postoperatief niet
verschillend was en de totale ventilatie per minuut
slechts 6% minder was, kan worden gesteld dat de
patiënt een vergelijkbare maximale inspanning heeft

Tabel 3. Inspanningsvariabelen van de totale patienten groep

pre operatief (N=50) dag 4 (N=49)
Gem. spreiding SD Gem. spreiding SD % pre

Maximaal geleverd vermogen Watt 106 (41-195) 41.3 79 (22-138) 30.9 78
Piek hartslag Sl/min 134 (96-167) 18 132 (97-163) 18 100
% van de door leeftijd 
voorspelde maximale hartslag % 86 (64-105) 10.3 85 (62-100) 10.2 99
Piek VO2 per kilo 
lichaamsgewicht ml/kg/min 22.5 (11.1-36.3) 6.3 17.8 (9.5-26.4) 4.0 79
Totale ventilatie per minuut L/min 56.1 (21.1-110) 21.1 52.5 (17.9-91.3) 16.1 94
Respiratoir quitient eind test 1.04 (0.87-1.27) 0.09 1.08 (0.81-1.26) 0.1 104
Anaerobe drempel (AD) ml/min/kg 20.3 (12.3-26.2) 5.54 15.2 (9.9-21.5) 3 75
Geleverd vermogen op AD W 91 (25-195) 37.5 64.7 (25-120) 23.3 71
% patienten met RQ>1,0 of 
>85%APTHR % 78 86 110

Figuur 1. Maximaal vermogen in Watt (W) van de
drie subgroepen (±1 SEM)

Figuur 2. Maximaal gemeten zuurstof opname vermo-
gen (VO2,max)voor de drie subgroepen (± 1 SEM)
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geleverd maar een lager vermogen kon halen. Het is
waarschijnlijk dat deze afname in prestatievermogen ver-
oorzaakt wordt door operatieve stress en bloedverlies.
De preoperatieve waarden en de waarden na langere tijd
waren iets hoger dan Philbin et al. vonden (106,0 versus
83 Watt and 22,5 versus 15,1 ml/min/kg).6 Dit is deels
veroorzaakt doordat wij een jongere (63,5 jr versus 67,5
jr) en minder beperkte populatie hebben geselecteerd.
Daarnaast heeft de verkorte crank mogelijk positief  bij-
gedragen.
De reden dat de preoperatief fitste patiënten een grotere
afname in inspanningsvermogen lieten zien dan de
groep patiënten met een slechte conditie is mogelijk te
verklaren doordat de fitte patiënten minder actief zijn in
de weken na de operatie. Dit in tegenstelling tot de
patiënten die slecht in conditie zijn en die juist geacti-
veerd worden door de revalidatie. Deze activatie is
echter maar tijdelijk omdat ze na 3 maanden weer terug
te blijken vallen in hun oude levenspatroon (figuur 2).

De meeste patiënten geven aan dat ze ongeveer 3 tot 6
maanden na de operatie weer redelijk normaal kunnen
functioneren in het dagelijks leven. Ondanks hervatting
van de dagelijkse routine blijkt uit de literatuur dat
volledig herstel toch ongeveer een jaar duurt.9,10 Moge-
lijke verstorende factoren kunnen andere artrotische ge-
wrichten zijn, maar de meeste patiënten in onze studie
populatie lieten eenzelfde inspanningscapaciteit zien als
een vergelijkbare niet artrotische populatie. Het blijft
echter moeilijk om het definitieve eindpunt van het
herstel te bepalen.
De postoperatieve (dag 4) inspanningswaarden waren
in de fitte groep hoger dan de preoperatieve waarden
van de normaal en slecht in conditie zijnde groep
(Figuur 1). Voor vroegtijdig ontslag na de operatie zijn
op de mantelzorg na, 2 factoren erg belangrijk: de
wondgenezing en het fysiek herstel. Van de patiënten
behandeld in het  Joint Care programma gaat 92%,
volgens protocol, op de 5e postoperatieve dag naar
huis.1 Bij verdere verkorting van de opnameduur zal de
totale fysieke belasting tijdens revalidatie toenemen.
Het gebruik van een preoperatieve inspanningstest kan
bruikbaar zijn om een goede inschatting te maken of
het haalbaar is patiënten sneller dan de gebruikelijke 5
dagen te ontslaan. Aangezien de patiënten die niet
maximaal presteerden een gelijke afname in inspan-
ningscapaciteit lieten zien lijkt de motivatie om te
presteren ook erg belangrijk. Deze motivatie valt af te
leiden uit de preoperatieve inspanningstest. 
Eén van de zwaardere activiteiten tijdens het oefenen is
traplopen. Dit begint op de 3e postoperatieve dag. Het
traplopen kost ongeveer 4 maal het rustmetabolisme (4
METs).14 Voor patiënten met een normale of goede
conditie is dit duidelijk onder het anaërobe omslagpunt.
Daarentegen is de intensiteit van traplopen gemiddeld
boven de anaërobe drempel voor patiënten met een
matige of slechte conditie en kan daarom als zware in-

Figuur 3. Belasting (Watt;W)die de patienten, onder-
verdeeld in twee subgroepen, bereikte. Een groep die
maximaal presteerde volgens de gestelde kriteria en de
groep die niet maximaal presteerde volgens de gestelde
kriteria. (± 1 SEM)

dag 23 (N= 40) dag 37 (N=45) 3 maanden (N=41)
Gem. spreiding SD % pre Gem. spreiding SD % pre Gem. spreiding SD % pre

94 (44-153) 32.6 87 100 (45-170) 33 94 107 (47-181) 36.2 102
138 (102-167) 16.5 103 139 (106-173) 17.0 103 137 (101-161) 16.3 102

88 (67-109) 10 102 89 (71-105) 9.9 103 87 (61-105) 9.9 101

20.1 (12.1-32.2) 5.2 89 20.6 (12.0-32.8) 5 92 21.2 (12.1-35.1) 5.3 94
57.9 (28.9-110) 20.2 103 58.6 (27.8-112) 19.6 104 61.9 (29.9-108) 20.5 110
1.12 (0.97-1.26) 0.10 108 1.14 (0.98-1.38) 0.09 110 1.16 (0.99-1.37) 0.10 112
15.8 (10.1-27.9) 4.3 78 16.3 (9.7-28.0) 3.6 80.3 15.9 (10.2-28.2) 4.5 78
64 (20-115) 25.5 70 73 (40-132) 26.1 80.2 71 (25-150) 30.2 78

95 122 93 119 98 126
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spanning worden gezien. Het is aannemelijk dat in de
gezonde populatie het traplopen cardiaal gezien vroeg
na de operatie geen risico vormt. Of dit ook geldt voor
de gecompromitteerde patiënt zal moeten blijken want
Older et al. rapporteerde een 3 maal hogere mortaliteit
na grote abdominale chirurgie bij patiënten met een
omslagpunt onder de 11 ml/min/kg (5,9% versus
18%).15 Patiënten bekend met een cardiale voorgeschie-
denis hadden een 10 maal hogere mortaliteit indien ze
een laag omslagpunt hadden. Patiënten in onze studie
hadden weinig tot geen comorbiditeit en een anaëroob
omslagpunt boven de 11 ml/min/kg.
Concluderend, laten onze resultaten zien dat het
haalbaar en veilig is om vroegtijdig na een heupprothese
operatie patiënten zich maximaal te laten inspannen op
een fietsergometer. Het is dan ook veilig om een grotere
patiëntenpopulatie te testen om de invloed van opera-
tieve factoren zoals bloedverlies, incisielengte en chirur-
gische benadering te bepalen. Daarnaast lijkt inspan-
ningsonderzoek van waarde voor het kiezen van
geschikte patiënten voor een versneld revalidatietraject

ABSTRACT

Total hip replacement is one of the most successful orthopaedic
operations of the last decades. Nowadays, most patients are
treated in accelerated or short stay programs. To be able to
determine the success of modifications in surgical procedures
and success of early rehabilitation programs a better knowledge
of the physiologic alterations after surgery is necessary. 
Cardiovascular fitness was assessed in 50 primary total hip
patients. Patients performed an incremental increase exercise
test on a cycle ergometer with continuous ECG registration and
gas exchange measurement. All patients were preoperatively
divided into three groups based on their physical fitness level.
Patients were tested during three months.
All patients were able to perform the exercise tests and no
exercise test had to be terminated prematurely due to adverse
events.  In all three groups a clear decline (22%) in exercise
capacity shortly (day 4) after surgery was seen, all groups
showed a fast recovery in the first three weeks. After this period
a steady recovery towards baseline level was seen. 
Early postoperative exercise testing is feasible in patients shortly
after total hip arthroplasty. Exercise capacity postoperatively was
reduced (22%) and had almost normalized at three months. No
significant cardiac abnormalities were noted during exercise
testing of these healthy patients.
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SAMENVATTING

Een vesico-acetabulaire fistel als complicatie van een totaleheup-
prothese komt zelden voor. In dit artikel wordt aan de hand van
een ziektegeschiedenis en een beknopt literatuuroverzicht het
ziektebeeld nader geïllustreerd.

INLEIDING

Een vesico-acetabulaire fistel als complicatie van een tota-
leheupprothese komt zelden voor. In een aantal casuïsti-
sche mededelingen werd deze complicatie eerder be-
schreven, voornamelijk in urologische tijdschriften.1-9 Wij
vonden geen casus van een vesico-acetabulaire fistel bij
een initieel ongecompliceerde ongecementeerde totale-
heupprothese. De oorzaak van de blaasfistel is meestal
iatrogeen. Risicofactoren zijn cement lekkage in het
kleine bekken, het plaatsen van schroeven of boren van
Kirschner-draden in het bekken, revisie heupchirurgie en
migratie van de acetabulumcomponent naar mediaal. Wij
beschrijven de casus van een 73-jarige vrouw met een
vesico-acetabulaire fistel, 12 jaar na implantatie van een
totaleheupprothese.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Een 73-jarige vrouw werd in 2004 verwezen naar ons zieken-
huis met een chronische fistel in het operatielitteken over de
linker heup. In 1992 was een ongecementeerde Zweymüller
prothese geplaatst via een posterolaterale benadering wegens
een primaire coxartrose. In 1997 werd een decompressie lami-
nectomie L4-L5 uitgevoerd. De patiënte functioneerde pro-
bleemloos gedurende 10 jaar na implantate van de totaleheup-

prothese. In 2003 ontwikkelde zij pijn in de linker heup regio.
Op de röntgenfoto’s waren uitgebreide periarticulaire ossifica-
ties te zien rond de nek van de heupprothese. Botscintigrafie
toonde een hotspot in de linker heupregio zonder tekenen van
loslating van de prothese. Besloten werd deze ossificaties te ver-
wijderen. Peroperatief bleek de prothese goed gefixeerd te zijn.

Vesico-acetabulaire fistel 12 jaar na ongecementeerde
totaleheupprothese

J.C. Rompen, R. Wagenmakers, J.R. van Horn

Drs. J.C. Rompen, aios orthopedie, Isala Klinieken Zwolle,
afdeling Orthopedie, Lokatie Weezenlanden, 
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Drs. R. Wagenmakers, orthopedisch chirurg, 
afdeling orthopedie, Universitair Medisch Centrum
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97000 RB, Groningen
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Figuur 1. Preoperatieve bekken opname. Periarticulaire
ossificaties. Acetabulum component naar craniomediaal
gemigreerd, femurcomponent te groot. Op deze opname
geen noemenswaardig beenlengteverschil

Figuur 2. Postoperatieve bekkenopname. Gentasnoeren
achtergelaten in wondgebied. Osteotomie van het proxi-
male femur bleek noodzakelijk om de femurprothese te
kunnen verwijderen
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De ossificaties hadden een inflammatoir aspect en werden
gekweekt. Tijdens de operatie werd patiënte cardiaal instabiel
waarop besloten werd de ingreep vroegtijdig te staken. Uit de
kweken kwam Escherichia coli en Streptococcus groep B, geen
anaëroben. De patiënt werd behandeld met antibiotica. In de
postoperatieve periode ontwikkelde zij een chronische fistel in
het operatielitteken. De pijn in de linker heup persisteerde en
belasten van het linker been was hierdoor onmogelijk. 
Vanaf dit moment werd zij verder behandeld in ons ziekenhuis.
Besloten werd de totaleheupprothese te verwijderen en de fistel
te excideren. Het fisteltraject bleek door de abductor muscula-
tuur te verlopen tot inferomediaal van het acetabulum. Het
gehele traject werd geëxcideerd. Voor het verwijderen van de
steel van de prothese was het noodzakelijk een osteotomie te
verrichten daar deze zeer goed gefixeerd bleek te zijn. (Figuren 1
en 2) De acetabulumcomponent kon worden verwijderd waarbij
de bodem van het acetabulum intact bleef. Er werden gentakra-
len achtergelaten. Uit de afgenomen kweken kwam Morganella
morganii, Escherichia coli, Enterococcus faecalis en Grampo-
sitieve anaërobe kokken.
Drie dagen postoperatief ontwikkelde patiënte hematurie. Cysto-
grafie toonde een vesico-acetabulaire fistel. (fig. 3) Colonoscopie
in verband met de aangetoonde Enterokokken en Escherichia
coli sloot een coëxisterende colo-acetabulaire fistel uit. 
Besloten werd via een extraperitoneale benadering de vesico-ace-
tabulaire fistel te verwijderen. Peroperatief had de fistel het aspect
van een chronisch ontstekingsproces tussen de laterale blaaswand
en de bekkenwand. De  blaaswand werd spanningsvrij met resor-
beerbare hechtingen meerlagig gesloten. Er werd een omentum-
interponaat geplaatst tussen blaaswand en bekkenwand. In
dezelfde procedure werden de gentakralen uit de heupregio ver-
wijderd. Na deze procedure trad wondgenezing op.
Drie maanden na de laatste ingreep bleek patiënte in een goede
lichamelijke conditie zonder lokale of systemische tekenen van
infectie. Zij kan korte afstanden lopen. Besloten werd geen
nieuwe heupprothese te plaatsen.

DISCUSSIE

Het ontwikkelen van een vesico-acetabulaire fistel na
een primaire totaleheupprothese is erg zeldzaam. In
enkele casuïstische mededelingen werd deze complica-
tie eerder beschreven.1-7 De etiologie blijkt meestal
iatrogeen te zijn. Thermische blaaswandschade van
cement dat in het kleine bekken lekt, mediale migratie
van de cup, revisie heup chirurgie, schroeffixatie van de
acetabulumcomponent of infectie van een totaleheup-
prothese welke zich uitbreid in het kleine bekken zijn
genoemd als mogelijke oorzaken.1-7 Cementlekkage in
het kleine bekken wordt in de meeste publicaties ge-
noemd als de belangrijkste etiologische factor.1-6

Vesico-acetabulaire fistel na een initieel succesvolle on-
gecementeerde totale heup prothese zoals wij in deze
casus presenteren werd niet eerder gepubliceerd.
Schneider publiceerde een casus van een blaasfistel na
het uitbreken van een ongecementeerde cup die bijna in
zijn geheel in het kleine bekken terecht kwam. De
etiologie stond in dat geval dus niet ter discussie.8
In de hier gepresenteerde casus is de etiologie van de
vesico-acetabulaire fistel onbekend. Er lijkt enige
mediale migratie van de cup opgetreden te zijn. Verder
suggereren de uitgebreide en progressieve periarticulai-
re ossificaties een langdurig bestaand laaggradig infecti-
eus proces in de heupregio. De periarticulaire ossifica-
ties die in 2003 werden verwijderd bleken geïnfecteerd
te zijn. Mogelijk was de vesico-acetabulaire fistel de
oorzaak van de chronische infectie in de heup regio.
Een vesico-acetabulaire fistel na totaleheupprothese kan
zich klinisch manifesteren door hematurie, chronische
urineweginfecties of een fistel in het operatielitteken en
kan jaren na implantatie van de prothese ontstaan.1-7

In 2 eerdere publicaties werden ook Escherichia coli en
Enterococcus faecalis aangetroffen in het heupgebied
bij een aangetoonde vesico-acetabulaire fistel. Bij een
wondkweek met deze uitslag moet differentiaal dia-
gnostisch gedacht worden aan het bestaan van een
vesico-acetabulaire fistel.1,3

Conservatieve therapie van een blaasfistel door middel
van het in de blaas plaatsten van een verblijfskatheter
gedurende 4 weken is mogelijk maar meestal wordt de
fistel operatief behandeld.1-7 In onze casus werd
besloten tot operatieve behandeling vanwege het
vermoeden op een langdurig bestaande fistel waardoor
het spontaan sluiten onwaarschijnlijk werd geacht door
de uroloog.
Het diagnosticeren van urologische complicaties na
heupchirurgie vereist kennis van de etiologie en de mo-
gelijkheid van het optreden ervan, zelfs jaren na een
succesvol geachte ingreep en is essentieel voor een
adequate behandeling.9 Hoewel in de literatuur de
meest genoemde oorzaak cementlekkage in het kleine
bekken is blijkt uit onze casus dat ook bij ongecemen-

Figuur 3. Cystografie toont vesico-acetabulaire fistel links
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teerde acetabulum componenten een blaasfistel kan
ontstaan.

ABSTRACT

A vesico-acetabular fistula after primary total hip arthroplasty is
an unusual complication. Only a few case reports have described
this entity before, mainly published in urologic literature. No
earlier report of vesico-acetabular fistula after initial successful
uncemented hip arthroplasty could be found.
The complication is believed to be iatrogenic of aetiology in
most cases. Risk factors include intrapelvic cement leakage,
placement of screws and K-wires, revision hip surgery,  and
medial migration of the cup. We report a case of a 73-year-old
woman who presented with a vesico-acetabular fistula 12 years
after primary total hip arthroplasty.
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SAMENVATTING 

Discoïde menisci zijn zeldzaam. Het meest zijn ze beschreven
bij Aziatische patiënten uit Japan en Korea. Congenitale afwij-
kingen van de laterale meniscus komen vaker voor dan van de
mediale meniscus. De combinatie van een mediale discoïde
meniscus bij een Kaukasische jongeman met daarbij een coalitie
tussen de voorhoorn van deze meniscus en de voorste kruis-
band, is helemaal een zeldzaamheid. Wij beschrijven een derge-
lijke ziektegeschiedenis.

INLEIDING

Congenitale afwijkingen van de menisci zijn zeldzaam.
Een van de varianten is de discoïde meniscus. De laterale
discoïde meniscus komt vaker voor dan de mediale
discoïde meniscus en werd in 1889 reeds voor het eerst
beschreven.1 Een mediale discoïde meniscus werd voor
het eerst in 1941 gedocumenteerd.2 Smillie beschreef in
1978 bij 10.000 meniscectomieën 467 laterale discoïde
menisci en slechts 7 mediale (0,07%).3 Dickason et al
hebben in 1982 gepubliceerd over een onderzoek be-
treffende 14.731 menisci.4 Van de 8040 mediale
menisci waren slechts 10 (0.12%) discoïde. Van de 6691
laterale menisci waren er 102 (1.5%) discoïde. De
discoïde meniscus komt het meest voor bij Aziatische
patiënten uit Japan en Korea voor. In de Kaukasische
populatie is deze variant veel zeldzamer.
De verbinding van de mediale meniscus aan de voorste
kruisband (VKB) kent enige variatie. Rainio et al be-
schreven in 2002 een studie met 987 artroscopieën,
waarbij in 11 gevallen een afwijkende verbinding tussen
de mediale meniscus en de VKB werd gezien.5 Varian-
ten en andere anomalieën hiervan werden eveneens
eerder door anderen beschreven.6,7

Een coalitie van een mediale discoïde meniscus en de VKB
werd in 2001 door Min et al. in een Koreaanse patiënt be-
schreven.8 In onze ziektegeschiedenis wordt een vergelijk-
bare coalitie bij een Kaukasische jonge man gepresenteerd.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

In februari 2005 bezocht een blanke 24-jarige patiënt de polikli-
niek orthopedie vanwege knieklachten links. De klachten waren
ontstaan zonder een traumatisch moment na een shuttlerun op
zijn opleiding (CIOS). De bevindingen bij lichamelijk onder-
zoek waren: pijn over de mediale gewrichtspleet, positieve me-
niscusprovocatieproeven, hydrops, goede stabiliteit en een nor-
male bewegelijk van het kniegewricht bij een verder gezonde
jonge man. Onder de verdenking mediale meniscuslaesie werd
een artroscopie uitgevoerd.

Bij deze ingreep werd een mediale discoïde meniscus gezien met
een complexe scheur. Opvallend was een stevige, brede verbin-
ding tussen de voorhoorn van deze meniscus en de VKB, welke
normaal niet gezien wordt (Figuren 1-3). Bij palpatie met de
tasthaak bleek er geen echte ossale verankering van de voorhoorn
van deze meniscus aan de tibia te bestaan. De enige ophanging
aan de voorzijde van de meniscus was de eerder beschreven
coalitie tussen voorhoorn en VKB. De andere anatomische struc-
turen van de knie toonden geen afwijkingen. Er een artroscopi-
sche partiële mediale meniscectomie verricht. Hierbij werd er op
gelet dat de discoïde meniscus in de vorm van een normale semi-
lunaire mediale meniscus werd geknipt. De ventrale ophanging
van de meniscus aan de VKB werd niet beschadigd. 
Het postoperatieve beloop was ongestoord. 2 Weken postopera-
tief was de knie nog wat dik, maar na 6 weken had patiënt een
slanke knie met volledige bewegelijkheid.

Mediale discoïde meniscus – een zeldzame variant

B. van Steijnen en M.P. Arnold
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Figuur 1. De mediale discoïde meniscus is afgebeeld, die
in één stuk doorloopt c.q. overgaat in de VKB
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DISCUSSIE

De mediale discoïde meniscus is zeer zeldzaam.3,4 Het
bestaan van de combinatie van een mediale discoïde
meniscus en een verbinding tussen de voorhoorn met
de VKB, zou een gemeenschappelijke embryonale ori-
gine kunnen betekenen. 
Smillie veronderstelde dat de discoïde meniscus ontstaat
door een stop in de embryonale ontwikkeling van de
meniscus.9 Kaplan toonde echter aan dat de meniscus
gedurende de embryonale ontwikkeling nooit een sta-
dium met een discoïde vorm doorloopt. Hij conclu-
deerde dat andere, bijvoorbeeld mechanische factoren,
zoals een hypermobiel posterieur segment, een rol zou
moeten spelen bij het ontstaan.10 Mogelijk dat bijvoor-
beeld het losliggen van de meniscus van zijn meniscofe-
morale ligament een rol kan spelen bij het ontstaan van
een laterale discoïde meniscus.11

De meniscus en de VKB blijken embryonaal uit het-
zelfde mesenchymale weefsel te ontstaan en zich rond
de 9de-10de week van de ontwikkeling van elkaar los te
maken en verder te differentiëren.12,13 De in onze casus
beschreven afwijking zou het gevolg kunnen zijn van
een stoornis in de vroege fase van deze ontwikkeling.
Voor de laterale discoïde meniscus wordt gemiddeld
een incidentie van minder dan 5% beschreven onder het
Kaukasische ras.9,14 Een studie van Ikeuchi toonde een
incidentie van 16.6% voor Japanners en bij Koreanen
een incidentie van 10.5% voor de laterale discoïde
meniscus en 0.4% voor de mediale discoïde meniscus.15

Het betreft in de meeste gevallen dus een laterale

discoïde meniscus. Bij de laterale discoïde meniscus
worden meer geassocieerde afwijkingen beschreven,
zoals bijv. hypoplasie van de laterale femurcondyl, dan
bij de mediale discoïde meniscus.14,16,17 Daarbij aange-
tekend dat niet elke variant van de meniscus ook tot
klachten leidt.18 De meeste variaties aan de mediale
meniscus zijn gelokaliseerd in de voorhoorn.19 

Met de komst van de MRI zal de incidentie van de (bi-
laterale) discoïde meniscus toenemen. Blacksin et al
beschreef de eerste casus van een bilaterale mediale
discoïde meniscus gediagnosticeerd met de MRI.20

Echter differentiatie tussen een discoïde meniscus en
een grote, semi-lunaire meniscus blijft soms lastig.21

ABSTRACT

A discoid meniscus is a rare entity. They are mostly described in
Asian patients from Japan and Korea. Congenital anomalies of
the lateral meniscus occur more often than of the medial
meniscus. The combination of a discoid medial meniscus in a
Caucasian man, who also has a coalition between the anterior
horn and the anterior cruciate ligament, is really an extremely
rare anomaly. We describe such a case.
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Figuur 3. Schematische weergave hoe de mediale discoïde
meniscus doorloopt c.q. overgaat in de VKB. De voor-
hoorn heeft geen ossale fixatie

Figuur 2. Schematische weergave normale ossale fixatie
van de voorhoorn
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Pingat infecties bij externe fixateurs zijn complicaties die
patiënten enorm kunnen plagen. Soms kan dit zelfs tot
een osteomyelitis leiden met vervelende gevolgen voor
bot en omgevende weefsels. In vitro experimenten heb-
ben uit gewezen dat in biofilm groeiende bacteriën, vast-
zittend aan roestvrij staal (RVS), loslaten onder invloed
van elektrische stroom. Tevens bleken de overblijvende
bacteriën na dit experiment minder levensvatbaar.

Materiaal en methode:
De effecten van 100 µA elektrische stroom op de ont-
wikkeling van een infectie op RVS pinnen werden on-
derzocht in een geit model. Drie pinnen werden
geplaatst op de rechter tibia van 6 geiten en geïnfecteerd
met een Staphylococcus epidermidis species.
Een pin werd bloot gesteld aan elektrische stroom, een
pin werd gebruikt als controle en een pin was nodig
voor extra steun voor de 9 Volt batterij. Pingaten
werden dagelijks bekeken en gescoord. Na 21 dagen
werden de dieren getermineerd en de pinnen verwij-
derd voor onderzoek met een Confocale Laser Scan-
ning Microscoop.

Resultaten:
Een infectie ontwikkelde zich klinisch in 100% van de
controle pinnen, terwijl geen van de pinnen in de elek-
trische stroom groep tekenen van infectie vertoonden.
Dit gold voor de periode van adequate werking van het
elektrische circuit. In 2 gevallen was er sprake van een
disfunctionerend elektrisch circuit en een infectie ont-
wikkelde zich bijna direct. In één geval verminderde
deze infectie klinisch binnen 2 dagen na herstel van het
elektrische circuit.

Conclusie:
Deze resultaten laten zien dat infectie van percutane
RVS-pinnen van een fixateur externe in een geit model
voorkomen kan worden door toepassing van elektri-
sche stroom.

Maathuis P, van der Borden A, Afdeling Orthopedie,
Universitair Medisch Centrum Groningen, 
Universiteit Groningen
Rakhorst G, van der Mei H, Busscher H. Afdeling BioMedical
Engineering, Universiteit Groningen

Artrose wordt gekarakteriseerd door kraakbeenschade
maar ook door botveranderingen zoals verdikking van
de subchondrale botplaat en de uitgroei van osteofyten.
Het doel van onze studie is om subchondrale botveran-
deringen te documenteren tijdens het verloop van
artrose bij muizen met een hoge en lage botdichtheid.
We maakten gebruik van een muizenmodel waarbij
knieartrose wordt geïnitieerd door het injecteren van
een kleine hoeveelheid bacterieel collagenase in de
rechter knieholte, waarbij de linkerknie als salinegeïn-
jecteerde controleknie fungeert. Twee muizenstam-
men werden hiervoor gebruikt, de C57Bl/6 met een
lage, en C3H/HeJ met een hoge botdichtheid (beide
man, n=8). Botveranderingen in de epifyse van de tibia

werden bepaald met micro-CT en histologische coupes
werden onderzocht op kraakbeenschade en osteofyt-
vorming.
Vier weken na de injectie vertoonden alle rechter knie-
gewrichten osteofyten en hadden de meeste kraakbeen-
schade. In de linker controleknieën werden geen tekenen
van artrose waargenomen. De collagenosegeïnjecteerde
gewrichten van beide muizenstammen hadden een dun-
nere subchondrale plaat en een lagere trabeculaire con-
nectiviteit. Daarnaast vertoonde de C3H/HeJ een lagere
trabeculaire bot volume fractie en dunnere trabekels,
terwijl de trabeculaire tussenruimte vergroot was. 
Het ontstaan van knieartrose in muizen met een hoge
en lage botdichtheid gaat gepaard met subchondrale

Selectie van verslagen uit de Jaarvergadering van de 
NOV op 12 en 13 januari 2005 te Amsterdam

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

Preventie van pingat infecties bij fixateur interne pinnen door gebruik van 
elektrische stroom in een geitmodel

Subchondrale botremodellering in een muizenmodel van artrose
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botveranderingen in de epifyse van de tibia. Er werden
meer veranderingen waargenomen in muizen met een
hoge botdichtheid, hoewel er geen verschillen waren in
de hoeveelheid kraakbeenschade tussen beide muizen-
stammen. Samen met de bevinding dat sommige
muizen geen kraakbeenschade hadden maar wel botver-
anderingen vertoonden, zou dit er op kunnen wijzen

dat (in dit model) botveranderingen voorafgaan aan
kraakbeenschade. 

Botter, SM; Van Osch, GJVM; Waarsing, E; Day, J; Pols, HAP;
Verhaar, JAN; Van Leeuwen JPTM, Weinans, H. Erasmus MC,
Rotterdam, The Netherlands

Introductie:
Bacteriële kweek is de gouden standaard voor infectie-
diagnostiek. Nieuwe tests worden echter ontwikkeld en
moleculair biologische technieken ogen veelbelovend.
In deze studie valideerden we een broad-range 16S-
rRNA PCR en Reverse Line Blot (RLB) hybridisatie
voor het aantonen van intra-articulaire infecties.

Materiaal en Methode:
Monsters van 76 patiënten met verschillende (a)septi-
sche operatie-indicaties werden verzameld. PCR analyse
werd verricht met broad-range 16S-rRNA PCR en RLB
hybridisatie met 28 groep-, genus- en speciespecifieke
‘probes’. Ter controle van de RLB, werden PCR produc-
ten ook gesequenced. Kweekmonsters werden verwerkt
middels standaard protocollen voor (an)aërobe groei.
De diagnose infectie werd gesteld door een beoordeling
van alle beschikbare data, met uitzondering van PCR.

Resultaten:
31 patiënten waren geïnfecteerd. Hiervan werden er 30
gedetecteerd met PCR-RLB. De negatieve patiënt was
geïnfecteerd met Candida, wat niet aan te tonen is met
16S PCR. Van de 45 niet-geïnfecteerde patiënten, had-
den 5 een positieve PCR. Drie van hen ondergingen een

revisie wegens aseptische loslating. Met de kweek werd bij
25 patiënten de infectie aangetoond, terwijl deze bij 2
niet geïnfecteerde patiënten ook positief was. Species
identificatie was hetzelfde in op één na alle patiënten,
waar kweek CNS en RLB Corynebacterium gaf.

Discussie:
PCR-RLB liet goede prestaties zien in het aantonen van
infecties, identificatie van bacteriën en was sensitiever
dan routinekweken. Vijf patiënten niet verdacht voor
infectie hadden een positieve PCR. Dit kan duiden op
contaminatie, maar omdat 3 van hen aseptische
loslating hadden van hun THP, betreft dit mogelijk
infecties met weinig bacteriën, die gemist werden met
routinediagnostiek. Dit blijft echter een vraag voor ver-
volgonderzoek.

Moojen DJ; Spijkers S; Nijhof MW; Vogely HC;; Verbout AJ;
Castelein RM; Dhert WJA. Afdeling Orthopedie, Universitair
Medisch Centrum Utrecht.
Fleer A. Afdeling Microbiologie, Universitair Medisch
Centrum Utrecht
Schouls LM. Laboratorium voor Toetsing van het
Rijksvaccinatieprogramma, RIVM, Bilthoven

Detectie van infectie met ‘broad range pcr’ en ‘reverse line blot’ hybridisatie

Reconstructie van diafysaire segmentale botdefecten. Resultaten van een cage gevuld
met geïmpacteerd spongieus bot versus massief corticaal bot in een groot diermodel.

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 limitaties, waardoor alternatieven ge-
wenst zijn. Wij testten twee verschillende reconstructies
van een segmentaal botdefect in een groot diermodel.
De reconstructie met een massieve corticale botgraft
werd vergeleken met een cage gevuld met spongieus
bot. De vraag voor dit onderzoek is of er volledig herstel
van het defect optreedt en er verschil is in torsie- sterkte
tussen de twee groepen, na 6 maanden.

Methoden:
In het rechter femur van 12 melkgeiten werd een
dubbel osteotomie verricht. Hierdoor kon een 3,5 cm
hoog diafysair botsegment worden verwijderd. Dit
defect werd in 6 geiten gereconstrueerd met behulp van
een cage gevuld met geïmpacteerd spongieus bot. Een
retrograde gedynamiseerde intramedullaire pen werd
gebruikt voor fixatie. In de overige zes geiten werd het
defect gereconstrueerd met een massieve corticale graft,
gestabiliseerd met een statische retrograde intramedul-
laire pen. De geiten werden volledig belast gemobili-
seerd voor de duur van zes maanden. In deze periode
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werd om de zes weken röntgenopname van het femur
vervaardigd. Na zes maanden werden de geiten geof-
ferd en de femora geanalyseerd. Mechanisch werd de
torsiekracht tot fracturering bepaald. Histologisch werd
de mate van remodellering, incorporatie en consolidatie
van het segment bepaald. Het contralaterale femur werd
als interne controle genomen.

Resultaten:
Geen van de reconstructies faalde. In alle 12 geiten
werd röntgenologisch volledige consolidatie van het
segment waargenomen. De mechanische torsiesterkte
van de groep met een cage reconstructie bedroeg gem.
64% vergeleken met de contralaterale zijde. In de groep
met een massieve corticale botgraft bedroeg de torsies-

terkte 53 % tav het contralaterale femur. Histologisch
werd er consolidatie, ombouw en remodellering van het
segment waargenomen.

Conclusie:
Beide reconstructies bleken adequaat om een groot seg-
mentaal botdefect te herstellen. Na 6 maanden is er con-
solidatie en ombouw van het defect. De sterkte van de
reconstructie was in de cage groep groter dan de recon-
structies met massieve corticale botgrafts.

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

Inleiding en vraagstelling:
Het bestuderen van de rol van de drie anterieure gleno-
humerale ligamenten (GHL)in het tegenhouden van
verplaatsing van de humeruskop bij antero-inferieure
druk in de apprehension positie (abductie exorotatie).

Materiaal en methode:
36 vers bevroren schouder exemplaren werden onder-
zocht in het kader van progressieve schouder instabili-
teit. De anterieur GHL ligamenten (van 12 tot 7 uur op
genood), het Inferieur, Mediaal en Superieur GHL
(IGHL, MGHL en SGHL respectievelijk) werden in
verschillende volgorde doorgesneden. Voor de dissectie
van GHL en na iedere stap, werd de schouder onder een
constante druk 25 N geplaatst en onderzocht op stabili-
teit, translatie, en bewegingsuitslag. De schouder instabi-
liteit werd gestageerd volgens de classificatie van Altchek
lopende van 0 (stabiel) tot 4 (permanente instabiliteit)

Resultaten:
Na het doorsnijden van IGHL resulteerde dat in ver-
schillende positieve instabiliteit testen (stadium 1-2. Na

het doorsnijden van IGHL en MGHL kregen wij een
stadium 3. Om een stadium 4 te krijgen moesten wij
ook een laesie creëren van SGH naast de laesies van
IGHL en MGHL. De volgorde van de laesies is niet van
significante invloed. Verder is er geen extra cuff laesie
nodig om een stadium 4 te verkrijgen 

Conclusie:
De huidige studie toont aan dat de schouder instabiliteit
(anterieur) alleen gerelateerd kan zijn aan ligamentaire
laesies, zonder concurrerende cuff laesies.
Laesies van twee van de drie GHL (met IGHL) veroor-
zaakt een glenohumerale dislocatie. Altchek stadium 4
permanente dislocatie kan alleen plaats vinden als
SGHL is doorgesneden en dat demonstreert een be-
langrijke rol voor SGHL bij schouder stabiliteit.

M.P.J.van der List Orthopedisch chirurg Meander Medisch
centrum Amersfoort
Storm PCW, Gagey O.

Introductie:
Individuele slijtagecurves van patiënten tonen vaak een
onregelmatig patroon. Dit is mogelijk het resultaat van
projectieverschillen tussen de röntgenfoto’s. Een metho-
de om hiervoor te corrigeren werd ontwikkeld en getest
door ons. Het doel van deze studie is om het effect van
de correctiemethode op validiteit en betrouwbaarheid
van 2D slijtagemetingen te kwantificeren.

Materialen en methoden:
Een algoritme voor correctie van 2D slijtagemetingen
werd ontwikkeld uit een geometrisch theoretisch raam-
werk. Röntgenfoto’s van een kadaver werden gemaakt
met manipulatie van de pelvis tot 10° retroversie, en 30°
anteversie, rotaties links- en rechtsom. Slijtagemetingen
met en zonder correctie werden op elke röntgenfoto uit-
gevoerd. Aanvullend werd een sensitiviteitsanalyse ver-

Experimentele schouderluxatie in de ‘apprehension’-positie, de rol van het 
superieure glenohumerale ligament.

Foutcorrectie van 2D-slijtagemetingen voor gecementeerde totaleheupprothesen
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richt waarbij 144 verschillende situaties met en zonder
toepassing van de correctie werden onderzocht.

Resultaten:
De meetfout op de kadaverbeelden was groter dan 0,2
mm bij projectieverschillen van röntgenfoto’s vanaf 5°,
terwijl dit bij gebruik van de correctiemethode pas vanaf
20° het geval was.
Bij de sensitiviteitsanalyse werd in 98% van de simulaties
een grotere fout gemaakt bij achterwege laten van de
correctie (gemiddelde fout 1,8 mm; maximum 4,51
mm). Bij toepassing van de correctie was de gemiddelde
fout 0,11 mm (maximum 0,27 mm). Negatieve slijtage-
waarden werden in 25% van de simulaties aangetroffen
als geen correctie werd toegepast, terwijl geen negatieve

meetwaarden werden aangetroffen bij gebruik van de
correctiemethode.

Conclusie:
Implementatie in orthopedische software van deze cor-
rectiemethode wordt aanbevolen ter verhoging van de
accuratesse van slijtagemetingen.

B. The, R.L. Diercks. Afdeling Orthopedische Chirurgie,
UMCG, Groningen, Nederland
L. Mol, N.Verdonschot. Orthopedisch Biomechanisch Lab,
UMC Radboud, Nijmegen, Nederland
P.M.A. van Ooijen. Afdeling Radiologie, UMCG, Groningen,
Nederland

Introductie:
(Subtotale) meniscectomie veroorzaakt kraakbeenscha-
de. Het vervangen van de ernstig beschadigde meniscus
door een implantaat zou dit kunnen voorkomen. Wij
hebben een poreus polymeer ontwikkeld, op basis van
polycaprolacton (PLCPU), dat fungeert als een tijdelijk
medium voor de regeneratie van een meniscus. Wij heb-
ben de weefsel differentiatie richting meniscusweefsel
en kraakbeenschade geëvalueerd na 6 en 24 maanden.

Methode:
Biologisch degradeerbare PLCPU menisci zijn geïm-
planteerd in 26 knieën (13 Beagle honden) na laterale
totale meniscectomie. Na 6 en 24 maanden zijn biome-
chanishe testen en microscopische analyses uitgevoerd.
De kraakbeenschade van de tibia en femur is gescoord
met de Mankin score.

Resultaten:
Na 6 en 24 maanden waren de implantaten volledig
gevuld met weefsel dat voornamelijk aankleurde voor
collageen type I. In enkele knieën, met name na 24
maanden, werd centraal in het implantaat collageen type

II en glycosaminoglycanen aangekleurd. Na 24 maan-
den werd centrale necrose gezien. Georganiseerde
bundels van collageen liepen door de porieën van de
prothese. In alle knieën is het schuim aan de oppervlak-
te blootgesteld; dit was minder na 24 maanden. Enige
fragmentatie van het schuim is gezien, met name na 24
maanden. Bij de biomechanische testen zijn geen signi-
ficante verschillen tussen de groepen gevonden. De
Mankin scores waren hoger in vergelijking met de
meniscus controle groep.

Conclusie:
Kraakbeenschade kon niet worden voorkomen. De dif-
ferentiatie tussen 6 en 214 maanden naar meniscusach-
tig weefsel was minder dan verwacht en is waarschijnlijk
het gevolg van necrose in het centrum van het schuim
dat na 24 maanden chemisch nog niet gedegradeerd is.

Welsing, RTC; Tienen, TG; Ramrattan, NR; Heijkants, RGJC;
Schouten, AJ; Veth, RPH; Buma, P. UMCN St Radbout,
Nijmegen

Tendinose is een degeneratieve peesaandoening die kan
leiden tot pijn of ruptuur van de pees. Behandelings-
opties zijn veelal symptomatisch en hebben een beperkt
succespercentage.1 Een beter begrip van de pathofysio-
logie kan leiden tot betere behandelingsmogelijkheden
en tot preventie. Voor onderzoek naar tendinose is wel
een aantal diermodellen ontwikkeld, maar een in vitro
model is nog niet beschreven.

Het histopathologisch beeld van tendinose toont vettige
degeneratie, glycosaminoglycaan depositie, calcificaties
en veranderingen in de celmorfologie.2 Gebaseerd op dit
beeld, is onze hypothese dat abnormale fibroblastdiffe-
rentiatie een rol speelt in de pathogenese van tendinose.
Hier presenteren wij een in vitro model om de capaciteit
van peesfibroblasten om in andere richtingen te differen-
tiëren, te kunnen onderzoeken.

Vervangen van de knie meniscus door een poreus polymeer implantaat: 
2 jaar follow-up studie in honden

Een in-vitro model voor celdifferentiatie bij tendinose
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Zowel stukjes weefsel (3 mm3) van gezonde humane
pezen als ook geïsoleerde peescellen werden gekweekt
in een osteogeen, adipogeen of chondrogeen inductie-
medium. Het fenotype van de cellen werd hierna geëva-
lueerd met behulp van real-time RT-PCR analyse
(osteogene, adipogene en chondrogene markers) en
histochemische kleuringen (Von Kossa, Oil Red O,
Collagen 2 antilichaam kleuring).
Kweek in osteogeen medium stimuleerde calciumdepo-
sitie; kweek in adipogeen medium stimuleerde expressie
van aP2 en vorming van Oil Red O positieve vetvacuo-
len; kweek in chondrogeen medium stimuleerde ex-
pressie van collageen type II en X. Peesweefsel en pees-
cellen toonden vergelijkbare differentiatiemogelijkheden
in deze verschillende kweekmedia.
Deze resultaten tonen aan dat de peesfibroblastenpopu-
latie in meerdere richtingen kan differentiëren. Met on-
dersteuning van de histopathologie van tendinose in
vivo, wijzen deze resultaten op een mogelijke rol voor
peesfibroblastdifferentiatie in de pathogenese van tendi-

nose. Deze kweekdifferentiatie-experimenten kunnen
mogelijk gebruikt worden als een in vitro model voor
het gedrag van fibroblasten bij tendinose. In de
toekomst zal het model voor dit doel geëvalueerd
worden. Tevens kunnen in dit model de effecten van
verschillende biologische en chemische stoffen op
gedrag van peesfibroblasten worden bestudeerd voor-
dat deze stoffen worden toegepast in dier- of humane
studies.

1. Maffulli, N. & Kader, D. Tendinopathy of tendo achillis. J
Bone Joint Surg Br 84, 1-8 (2002).

2. Jarvinen, M. et al. Histopathological findings in chronic
tendon disorders. Scand J Med Sci Sports 7, 86-95 (1997).

De Mos, M; Koevoet, W; Jahr, H; Kops, N; Diepstraten, A;
Weinans, H; Verhaar, J; Van Osch, G. Erasmus MC,
Universitair Medisch Centrum, Afdelingen Orthopedie en
Keel-, Neus-, Oorheelkunde.

Inleiding:
De meeste rotator cuff scheuren worden behandeld
door de scheur te hechten, echter zijn grote scheuren
moeilijk te herstellen. Om het verlies van de rotator cuff
functie te compenseren zijn er pees transposities ont-
wikkeld. Het doel van deze studie was om te onderzoe-
ken welke peestranspositie (latissimus dorsi, teres major
of beide) het meest effectief is.

Methode:
Drie range of motion taken en zes taken van het
dagelijks leven zijn gemeten en vervolgens gebruikt als
input voor een biomechanisch model van de bovenste
extremiteit (Delft Schouder en Elleboog Model). Een
peestranspositie van de latissimus dorsi, teres major en
een combinatie van deze twee naar de vier inserties van
de rotator cuff werd gesimuleerd in het model.
De spier parameters van het model zijn aangepast om
een rotator cuff scheur te simuleren en vervolgens werd
de mogelijkheid om de gemeten taken uit te voeren met
de aangepaste parameters getest. 

Resultaten:
De grootste verbetering (28-30%, P = 0.00) om de taken
uit te kunnen voeren werd geobserveerd na een gesimu-
leerde peestranspositie van zowel beide spieren of de teres
major alleen, naar de insertie van de supraspinatus of in-
fraspinatus. Ondanks dat alle transposities significant ver-
beterde (P = 0.00), is er toch een significant verschil tus-
sen de procedures afhankelijk van de aanhechtingsplaats. 

Conclusie:
Een transpositie van de teres major en latissimus dorsi
naar de supraspinatus lijkt de meest effectieve methode
in het geval van een disfunctionele rotator cuff. Prak-
tische factoren zullen echter uitmaken welke procedure
geprefereerd wordt. 

Magermans DJ, Chadwick EK, Veeger HE, van der Helm FC,
Rozing PM
Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
Technische Universiteit, Delft

Peestransposities voor de behandeling van de onherstelbare rotator cuff

Introductie:
Spoelen van allografts voor en na impactie kan verschil-
lende effecten hebben. Spoelen voor impactie geeft een
toename van botingroei. Spoelen na impactie heeft
mogelijk een effect op de initiële stabiliteit, maar kan
een negatief effect hebben op de botinductie wanneer
vrijgekomen groeifactoren worden weggespoeld. Doel

van deze studie was te bepalen of TGF en BMP’s
vrijkomen uit de gemineraliseerde matrix door impactie
en of deze groeifactoren een effect hebben op de bot-
formatie in vivo. 

Methode:
Gespoelde allografts werden geïmpacteerd met behulp

Spoelen na impactie heeft geen invloed op de osteoinductiviteit van allografts
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van een MTS-machine. Vloeistof (IF) die hierbij
vrijkwam werd opgevangen en gecentrifugeerd. De
hoeveelheid TGF_ in de vloeistof werd bepaald met
ELISA. De hoeveelheid BMP’s werd bepaald met een
BMP-selectief reporter bioassay. Vervolgens werden
humane mesenchymale stamcellen (hMSC’s) gestimu-
leerd met IF. Tenslotte werd het effect van IF op fibreus
weefsel- en botformatie in geiten bestudeerd in een bot-
kamerstudie.      

Resultaten
In IF werd een gemiddelde hoeveelheid van
17,8ngTGF_/ml aangetroffen. De aanwezigheid van
BMP’s kon niet worden aangetoond. De inductie van
botformatie (ALP-activiteit) in hMSCs met IF was ver-
gelijkbaar met de inductie verkregen met het medium
alleen. In de botkamerstudie werd geen effect van IF op
de fibreus weefsel- en botformatie gevonden.

Conclusie:
Er kon geen bewijs gevonden worden voor de aanwe-
zigheid van BMP’s in IF. Zowel de ELISA als de cel-

kweek lieten zien dat er voornamelijk TGF_ vrijkomt uit
de botmatrix. De ALP-activiteit van hMSC’s kan wor-
den gestimuleerd door BMP-6. TGF_ remt deze door
BMP-6 geïnduceerde activiteit. Hetzelfde fenomeen
werd gezien bij de IF. Aangezien TGF_ eerder een
groeifactor is die de productie van de extracellulaire
matrix stimuleert, dan de proliferatie van progenitorcel-
len, is het niet vreemd dat IF geen effect heeft in de bot-
kamerstudie. 
Klinisch betekent dit dat spoelen na impactie geen grote
invloed heeft op de osteoinductieve eigenschappen van
allografts.

Hannink, G, Schreurs, BW; Buma, P. Orthopaedic Research
Laboratory, University Medical Center Nijmegen, 
The Netherlands
Piek, E. Department of Cellular Biology and Applied Biology,
Radboud University Nijmegen, The Netherlands
Van der Kraan, P. Experimental Rheumatology and Advanced
Therapeutics, University Medical Center Nijmegen, 
The Netherlands

Inleiding en vraagstelling:
Een voorste kruisband (VKB) ruptuur is een veel voor-
komend sportletsel. Na een VKB-ruptuur is de proprio-
ceptie afgenomen. Ondanks een VKB-reconstructie
blijft de proprioceptie verminderd. Tijdens revalidatie
worden motorische sturingsprogramma’s aangepast aan
de veranderde proprioceptieve informatie door middel
van motorisch leren. Hierbij wordt gebruik gemaakt
van cognitieve en visuele sturing van de motoriek.
Voltooiing van het leerproces kan afgelezen worden aan
de afname van afhankelijkheid van cognitieve en visuele
sturing. Om hierin inzicht te krijgen is een balanstaak
ontwikkeld die de voortgang in het leerproces bepaalt.
In een pilotstudie is bij gezonde sporters het vermogen
van deze test om de afhankelijkheid van cognitieve en
visuele sturing te meten, onderzocht.

Methode:
De balanstaak is afgenomen bij 24 teamsporters. Op een
krachtplaat is de balans gemeten tijdens staan op één
been zowel zonder als met een aandachtsvragende taak,
visuele beperking en de combinatie van beide. Verslech-
tering van balanshandhaving is een maat voor de afhan-
kelijkheid van cognitieve en visuele sturing. 

Resultaten:
Het uitvoeren van de aandachtsvragende taak zorgde

voor een significante verstoring van 3 van 6 balanspara-
meters. Er werden significant meer fouten gemaakt op
de aandachtsvragende taak in vergelijking met de refe-
rentiewaarden. Alle balansparameters waren significant
verstoord wanneer de balanstaak werd uitgevoerd met
een visuele beperking of met de combinatie van de aan-
dachtsvragende taak en visuele beperking.

Conclusie:
Met de balanstaak is de afhankelijkheid van cognitieve
en visuele sturing van balanshandhaving van gezonde
sporters te meten. Deze resultaten zijn veelbelovend
voor het meten van het motorisch leerproces tijdens re-
validatie na een VKB-reconstructie. 

I.H.F. Reininga, M. Stevens, R.L. Diercks, T.W. Mulder,
K.A.P.M. Lemmink
Afdeling Orthopedie; Universitair Medisch Centrum
Groningen, Universiteit van Groningen, Nederland
Academisch Centrum voor Sport, Bewegen en Gezondheid,
Universitair Medisch Centrum Groningen, Universiteit van
Groningen, Nederland
Centrum voor Bewegingswetenschappen, Universitair Medisch
Centrum Groningen, Universiteit van Groningen, Nederland
Afdeling Sportgeneeskunde, Universitair Medisch Centrum
Groningen, Universiteit van Groningen, Nederland

Motorisch herstel na een VKB-reconstructie: ontwikkeling van een 
meetinstrument.
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Inleiding en vraagstelling:
Complexe fracturen van de distale humerus kunnen
moeilijk te beoordelen zijn op basis van standaard rönt-
genfoto’s en twee dimensionale CT-scans. In deze studie
werd de hypothese getest dat drie dimensionale recon-
structies van CT-scans leiden tot een meer betrouwbare
en accurate evaluatie van fractuur eigenschappen, verge-
leken met 2D-CT scans en röntgenfoto’s. 

Methode:
Vijf onafhankelijke waarnemers beoordeelden 30 intra-
articulaire fracturen van de distale humerus op vijf frac-
tuureigenschappen. Daarnaast werden de fracturen ge-
classificeerd volgens de AO en de Jupiter/Mehne clas-
sificaties en werd een keuze voor behandeling gemaakt.
Twee evaluatieronden werden met elkaar vergeleken;
röntgenfoto’s en 2D-CT scans in eerste instantie versus
röntgenfoto’s, 2D-CT scans en 3D-CT reconstructies
twee weken later. Deze ronden werden na respectieve-
lijk twee en vier weken herhaald om de intra-observer
overeenkomst te bepalen
De Kappawaarde werd berekend, en de intra- en inter-
observer betrouwbaarheid vastgesteld..

Resultaten:
Toevoeging van 3D-CT reconstructies leidde tot een
toename in intra-observer overeenkomst van “redelijk”
tot “bijna perfect” voor alle fractuur eigenschappen (ge-
middelde Kappa2D 0.55 versus 0.79). 3D-CT recon-
structies verbeterden de inter-observer overeenkomst sig-
nificant voor het zien van een fractuurlijn in het coronale

vlak. Voorts zorgden 3D CT beelden voor een consisten-
te verbetering van zowel de intra- als inter-observer over-
eenkomst voor de AO en Jupiter/Mehne classificatie. 
De toevoeging van 3D-CT reconstructies had slechts
een beperkte invloed op de sensitiviteit, specificiteit en
accuraatheid met betrekking tot de herkenning van de
fractuur eigenschappen. 
3D reconstructies verbeterde de intra-observer over-
eenkomst voor de keuze van behandeling (_2D = 0.62
versus _3D = 0.75), maar dit verschil was niet signifi-
cant. De inter-observer overeenkomst voor de keuze
van behandeling was slechts “matig” voor zowel 2D als
3D (_2D = 0.24 versus _3D = 0.28).

Conclusie:
Driedimensionale reconstructies van CT scans van
distale humerus fracturen verbeteren de intra-observer
overeenkomst, maar hebben een beperkte invloed op de
inter-observer overeenkomst. Dit suggereert dat toevoe-
ging van 3D reconstructies de beoordeling van fractuur-
eigenschappen wel degelijk faciliteert, maar dat verschil-
lende observers de beelden op verschillende wijze inter-
preteren, waarschijnlijk een afspiegeling van opleiding,
kennis en ervaring met deze relatief zeldzame letsels.

A.L.C. Lindenhovius, J.N. Doornberg, C.N. van Dijk, P.
Kloen. Orthotrauma Research Center Amsterdam (ORCA),
Academisch Medisch Centrum Amsterdam
C. Mudgal, C. Forthman, D. Ring, J.B. Jupiter. Orthopaedic
Hand Service, Massachusetts General Hospital, Boston

Inleiding en vraagstelling:
De Kudo 5 totale elleboogsprothese (TEP) kan gece-
menteerd en ongecementeerd worden geplaatst. 

Vraagstelling: 
hoe zijn de klinische en radiologische resultaten van de
ongecementeerde type 5 Kudo TEP in patiënten met
reumatoïde artritis op de middellange termijn.

Methode:
Sinds 1993 zijn 49 primaire ongecementeerde TEP
geplaatst in 36 patiënten (23V, 13M, gem. leeftijd 56
[23-83]jaar). Evaluatie vond plaats preoperatief en na
gemiddeld 6.3 (2 tot 10) jaar van alle patiënten en

bestond uit de ‘elbow functional assessment’ (EFA) en
standaard röntgenfoto’s. 

Resultaten:
7/49 TEP(14%) waren gereviseerd, 6 wegens loslating
van de ulnaire component en 1 vanwege fractuur van de
ulnaire component. (Kaplan-Meier survival curve 86%
na 6.3 jaar)
De EFA in de 42 niet gereviseerde ellebogen was
‘excellent’ in 29 (69%), ‘good’ in 7 (17%), ‘fair’ in 5
(12%) en ‘poor’ in een (2%). 31/42 ongereviseerde
ellebogen waren pijnvrij en de ROM verbeterde van 86°
(40° - 126°) naar 101° (32° - 133°) (p=0.001). Op de
röntgenfoto’s was er progressieve radiolucentie rond 2

Ongecementeerde totale elleboogsprothese type Kudo 5 bij patiënten met 
reumatoïde artritis

De invloed van 3D-CT op herkenning van fractuur karakteristieken van de 
distale humerus
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humerale componenten and in 5 ulnaire componenten.
Radiologische malpositie met > 5° deviatie in varus of
valgus richting van de ulnaire component was gerela-
teerd aan een slechtere survival van de prothese.
(p=0.0007). 

Conclusie:
De ongecementeerde KUDO 5 TEP kent een hoog
percentage loslatingen van de ulnaire component op

middellange termijn. Malpositie van de ulnaire compo-
nent speelt hierbij een rol.
Deze patiëntengroep blijft twee jaarlijks onder controle
teneinde een uitspraak te kunnen doen over de lange
termijn resultaten in de toekomst.

J-M. Brinkman, M.J. de Vos, D. Eygendaal, 
St. Maartenskliniek, Nijmegen

Inleiding en Vraagstelling:
Fracturen van de processus coronoideus (coronoid)
staan sinds het klassieke artikel van Regan en Morrey in
toenemende mate in de belangstelling. Veelal wordt de
coronoid fractuur geclassificeerd op basis van fragment
grootte. O’Driscoll suggereert een classificatie op basis
van configuratie en locatie. Volgens zijn classificatie is er
een duidelijke correlatie tussen configuratie en locatie
van de fractuur en het letselmechanisme, en kan
derhalve in de meeste gevallen een voorspelling worden
gedaan over geassocieerde letsels en over de optimale
behandeling. Deze hypothese werd getest middels een
retrospectief onderzoek van een grote groep patiënten
met fracturen van het processus coronoideus van de
proximale ulna als onderdeel van een fractuur-luxatie
van de elleboog. 

Methode:
Eén chirurg behandelde 67 coronoid fracturen als on-
derdeel van een elleboogfractuur-luxatie over een perio-
de van 7 jaar. Iedere fractuur van het processus coro-
noideus werd intra-operatief geclassificeerd volgens de
classificatie van O’Driscoll (OD) en volgens Regan en
Morrey (RM). 
Een Pearson Chi-squared analyse werd gebruikt om de
associatie tussen het fractuur type van het processus co-
ronoïdeus en het patroon van elleboog fractuurluxatie
statistisch te evalueren.  

Resultaten:
De coronoid fracturen waren geassocieerd met drie
patronen; 1) een anterieure (N = 6) of een posterieure
(N = 18) olecranon fractuurluxatie (Ntotaal=24); 2) een
elleboog luxatie en radiuskop fractuur (de zogenaamde
‘terrible triad’) (N = 32) en 3) een varus posteromediaal
elleboog instabiliteitspatroon (N = 11).

1) 22 (92%) van de 24 patiënten met een olecranon
fractuurluxatie hadden een grote basale fractuur
(Type 3 volgens Regan en Morrey en Type 3
volgens O’Driscoll) van het processus coronoïdeus
en 2 patiënten hadden een kleinere (< 50%) co-

ronoid fractuur (Type 2 volgens RM of Type 1
volgens OD).

2) Alle 32 patiënten (100%) met een zogenaamde
‘terrible triad’ hadden kleine (< 50%) transverse
coronoid fracturen (Type 2 volgens Regan en
Morrey en Type 1 volgens O’Driscoll) waarvan er
een fractuur was van het anteromediale facet van het
coronoid.

3) Van de 11 patiënten met een varus posteromediaal
elleboog instabiliteitspatroon, hadden 9 patiënten
(82%) kleine fracturen van het anteromediale facet
(Type 2 volgens beide systemen) en twee patiënten
hadden grotere basale fracturen (Type 3 volgens
beide systemen). 

Er was een sterke significante correlatie tussen configu-
ratie en locatie van de coronoid fractuur en het elle-
boogletselmechanisme (P < 0.001).

Conclusie:
De volgende associaties werden bevestigd in deze
studie: grote basale fracturen van het processus coro-
noideus zijn sterk gecorreleerd met een anterieure of
posterieure olecranon fractuur-luxaties; kleine transver-
se coronoid fracturen met het zogenaamde ‘terrible
triad’ patroon; en anteromediale facet fracturen van het
coronoid met een varus posteromediaal ellebooginsta-
biliteitspatroon. 
Het belang van operatieve fixatie van coronoid
fracturen is lange tijd onderschat. Het type fractuur van
het coronoid is sterk geassocieerd met specifieke
patronen van elleboog fractuurluxaties. Herkenning
van het specifieke type coronoid fractuur zal veelal
leiden tot een betere preoperatieve planning, benade-
ring en fixatie.

J.N. Doornberg, P. Kloen en D. Ring
Orthotrauma Research Center Amsterdam (ORCA),
Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Orthopaedic Hand Service, Massachusetts General 
Hospital, Boston

Fracturen van de processus coronoideus
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Introductie:
Postoperatieve neurapraxie van de nervus ulnaris is een
bekende complicatie na operatieve behandeling van
distale humerusfracturen. Om de nervus ulnaris te be-
schermen, kan intraoperatief gekozen worden voor ante-
rieure transpositie of voor in situ release en bescherming
van de nervus ulnaris. Tot op heden zijn er weinig verge-
lijkende studies over de uitkomst van deze ingreep met
betrekking tot postoperatieve neurapraxie. Deze studie
heeft als hypothese, dat anterieure transpositie tot een
beter resultaat leidt dan in situ release en bescherming.

Methode:
Retrospectief werd het postoperatieve beloop van 20
patiënten met en 14 patiënten zonder transpositie van
de nervus ulnaris vergeleken. Intraoperatieve behande-
ling van de nervus ulnaris was afhankelijk van de
voorkeur van een van 6 operateurs. Follow-up bedroeg
gemiddeld 20 maanden, met een minimum van 12
maanden. Belangrijkste uitkomstmaat was symptoma-
tologie van nervus ulnarisletsel bij follow-up. Secun-
daire uitkomstmaten waren postoperatieve nervus ulna-
risparalyse en benodigde aanvullende operaties.

Resultaten:
Van de 20 patiënten waarbij een anterieure transpositie
van de nervus ulnaris was uitgevoerd, trad slechts bij 1

patiënt postoperatieve neurapraxie op. Bij follow-up
waren hier nog steeds symptomen van aanwezig, er
werd echter geen re-operatie uitgevoerd.
Van de 14 patiënten die waren behandeld met release en
bescherming van de nervus ulnaris trad bij 1 patiënt po-
stoperatieve neurapraxie op. Een andere patiënt ontwik-
kelde enkele maanden na de operatie symptomen van
nervus ulnarisletsel en werd hiervoor operatief
behandeld. Beide patiënten uit deze groep hadden
symptomen van nervus ulnarisletsel bij follow-up.

Conclusie:
Het beperkte aantal patiënten van deze studie, gecom-
bineerd met het retrospectieve karakter, leidt voorals-
nog niet tot een significant verschil tussen transpositie
en decompressie van de nervus ulnaris in relatie tot
neurapraxie na operatieve behandeling van distale hu-
merusfracturen. Op basis van deze resultaten blijft de
keuze voor anterieure transpositie of decompressie een
kwestie van voorkeur van de operateur.

M. Rutgers, J-P. Torrano, A. Ruijs, D.
Hand & Upper Extremity Service, Massachusetts General
Hospital, Boston, USA
Orthotrauma Research Center Amsterdam, AMC, Amsterdam,
The Netherlands

Inleiding en Vraagstelling:
De lange-termijnsresultaten van operatief behandelde
complexe olecranonfracturen zijn nog onbekend. Er
zijn vooralsnog slechts een klein aantal retrospectieve
case series met een korte follow-up (max. 36 mnd). De
vraag in deze studie is wat op de lange termijn de elle-
boogfunctie is bij na voornoemde fractuurbehandeling.
Deze retrospectieve studie beschrijft de klinische en ra-
diologische langtermijn resultaten na een follow-up van
10-30 jaren met gestandaardiseerde uitkomstmaten. 

Methode:
Tussen 1974 en 1994 werden 16 patiënten operatief
behandeld voor een complexe olecranon fractuurluxatie
en prospectief geïncludeerd in de AMC-AO database.
Van deze groep werden 10 patiënten (5 overleden, 1
onvindbaar) teruggezien na een gemiddelde periode
van 16 jaar (10-20 jr.). De gemiddelde leeftijd ten tijde
van het trauma was 32 jaar (14-53 jr). Een patiënt had
een geïsoleerde olecranon fractuur, een patiënt had een
geassocieerde fractuur van het processus coronoideus,

drie patiënten hadden een geassocieerde radiuskop
fractuur en vijf patiënten hadden fracturen van het
olecranon alsmede van de radiuskop en het processus
coronoideus.
Elleboog functie werd gekwantificeerd met gestandaar-
diseerde vragenlijsten.

Resultaten:
Na gemiddeld 16 jaar bedroeg flexie-extensie 131°
(115°-145°) en de gemiddelde pronatie-supinatie boog
145° (10°-180°). Vijf patiënten hadden symptomen die
suggestief waren voor ulnaris neuropathie. Röntgen-
foto’s van zes patiënten toonden tekenen van artrose.
Bij vier patiënten was sprake van heterotope ossificatie.
Volgens de MEPI hadden 7 patiënten een uitstekend
resultaat, 1 goed, 1 patiënt een matig, en 2 patiënten
een slecht resultaat. De gemiddelde ASES tevreden-
heids score was 8.5 punten (0-10 punten) en de ASES
pijnscore was gemiddeld 19.5 punten (8-25 punten).
De gemiddelde DASH score was 14 punten op een
schaal van 0 tot 100 (0-52 punten).

Transpositie vs. release en bescherming van de nervus ulnaris bij operatieve 
behandeling van distale humerusfracturen

Lange termijn uitkomst van operatief behandelde complexe olecranon fracturen
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In totaal 4 additionele ingrepen volgden in 3 patiënten:
n. ulnaris release (n=1); elleboog release (n=1); revisie
osteosynthese (n=1); revisie osteosynthese na materiaal
verwijdering (n=1). Bij 1 patiënt bleek sprake van een
radio-ulnaire synostose tijdens de laatste follow-up
waarvoor een resectie werd geadviseerd. 

Conclusie:
Op lange termijn zijn een goede elleboog functie en een
hoge mate van tevredenheid te verwachten bij patiënten
met complexe olecranon fracturen welke behandeld zijn

met osteosynthese. De radiologische aanwijzingen voor
posttraumatische artrose in 60% van de patiënten be-
perkte de objectief meetbare elleboogfunctie niet.

A.L.C. Lindenhovius, J.N. Doornberg, E. Raaymakers, R.K.
Marti en Peter Kloen 
Orthotrauma Research Center Amsterdam (ORCA),
Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Orthopaedic Hand Service, Massachusetts General Hospital,
Boston 

Inleiding en vraagstelling:
Anterieure radiuskopluxaties bij kinderen kunnen geïso-
leerd voorkomen of deel uitmaken van een Monteggia-
letsel. Als de radiuskopluxatie niet wordt herkend en
behandeld en langer bestaat dan een aantal weken is
gesloten reductie niet goed mogelijk.

Vraagstelling: 
Wat zijn de korte termijn resultaten na een flecterende
osteotomie van de ulna in combinatie met reconstructie
van het ligamentum anulare bij onbehandelde radius
kop luxaties bij kinderen. 

Methode:
8 Patiënten (5 m, 3 j, gemiddelde leeftijd 8,2 (5 -11)
jaar met een anterieure luxatie van de radius kop (5x geï-
soleerd, 3x Monteggia laesie) zijn behandeld gemiddeld
7 (1,5-14) maanden na het trauma. In alle patiënten is
een flecterende osteotomie van de ulna uitgevoerd,
gefixeerd met een Drittelrohr plaatje, in combinatie met
een reconstructie van het ligamentum anulare.
Evaluatie vond preoperatief plaats en na gemiddeld 20

(7-49) mnd middels bewegingsuitslagen, stabiliteit, en
pijn (ja of nee) en standaard radiologie. 

Resultaten:
Radiologisch waren 7/8 radiuskoppen goed gecentreerd;
1 subluxatie naar anterieur. De ROM bleef hetzelfde in de
4 patiënten die preoperatief een nagenoeg normale
functie hadden. Een preoperatief bestaande flexie
beperking verbeterde in alle patiënten, een preoperatief
gestoorde supinatie persisteerde in 2 en verslechterde in
1. Bij follow-up gaf geen van de kinderen pijn aan; (pre-
operatief 4/8).Bij alle patiënten is het OSM verwijderd;
bij 1 patiënt na 3 maanden i.v.m. infectie.

Conclusie:
Een flecterende ulna-osteotomie is een adequate be-
handel methode voor radiuskopluxaties; een nadeel is
de kans op persisteren van een supinatie deficit en het
verwijderen van het OSM.

D. Eygendaal, R. J. Hillen. St. Maartenskliniek, Nijmegen

Inleiding en Vraagstelling:
Heterotopische ossificatie wordt beschouwd als een
slechte prognostische factor voor operatief herstel van
elleboogflexie en extensie. Deze studie vergelijkt de re-
sultaten van een release van de elleboogcontractuur bij
patiënten mét en zonder heterotopische ossificatie om
de hypothese te testen dat heterotopische ossificatie ge-
associeerd is met een mindere flexie-extensie na release. 

Methoden:
Negentien patiënten met heterotopische ossificatie (HO-
groep) die flexie-extensie belemmerde, maar geen com-
plete ankylose veroorzaakte, werden vergeleken met 22
patiënten met contractuur van het elleboogkapsel alleen
(C-groep). Geslacht, leeftijd, initieel trauma, percentage

van dominante aangedane extremiteiten, aantal voor-
gaande operatieve ingrepen, oorzaak van de ongevallen,
open traumata, multitrauma waren vergelijkbaar tussen
beide groepen. De gemiddelde flexie-extensie vooraf-
gaand aan de operatieve elleboogrelease was 52° (5°-90°)
in de HO-groep en 52° (10°-90°) in de C-groep. Na
goedkeuring van de medisch ethische commissie wer-
den alle patiënten met onvoldoende follow-up uitgeno-
digd voor een complete onderzoeksfollow-up minstens
1 jaar na de operatieve release. 

Resultaten:
Na de operatieve release was de gemiddelde flexie-ex-
tensie in de HO-groep 105° (45°-105°) en in de C-
groep 86° (0°-135°). De gemiddelde verbetering van

Osteotomie van de ulna bij onbehandelde radiuskopluxaties bij kinderen

Elleboogcontractuur release bij patiënten mét en zonder heterotopische ossificatie
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flexie-extensie was 53° (-20°-107°) in de HO-groep en
34° (-20°-107°) inde C-groep De gemiddelde verbete-
ring na de eerste release was significant beter voor de
HO-groep in vergelijking met de C-groep (p = 0.034).
Zes van de 22 patiënten (26%) in de C-groep en twee
van de 18 patiënten (12%) in de HO-groep ondergin-
gen een additionele ingreep om flexie-extensie te verbe-
teren. Na een gemiddelde follow-up van 24 maanden
(6-63 maanden) was de uiteindelijke elleboog flexie-
extensie 105° gemiddeld (40°-145°) in de HO-groep
en 96° (45°-135°) in de C-groep. De gemiddelde voor-
uitgang in flexie-extensie was 53° (-20°-107°) in de
HOgroep en 43° (-15-80°) in de C-groep. Dit verschil
was niet significant (p = 0.122).

Conclusie:
Heterotopische ossificaties die flexie-extensie belemme-
ren, maar geen complete ankylose tot gevolg heeft, is
geassocieerd met meer voorspelbare en iets beter herstel
van de elleboog flexie-extensie na operatieve release dan
patiënten zonder heterotopische ossificaties. 

J.N. Doornberg, D.S. Linzel, D.C. Ring en J.B. Jupiter
Orthotrauma Research Center Amsterdam (ORCA),
Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Orthopaedic Hand Service, Massachusetts General 
Hospital, Boston

Behandeling van radiuskopfracturen met begeleidend ligamentair letsel middels
bipolaire radiuskopprothese en ligamentaire reconstructie

Inleiding en vraagstelling:
Ernstig comminutieve radiuskopfracturen gaan in tot
50% van de gevallen gepaard met ligamentair letsel; ra-
diuskopersectie zonder vervanging zal vaak leiden tot
persisterende instabiliteit van pols of elleboog.
Vraagstelling: Wat zijn de klinische en radiologische re-
sultaten na reconstructie van de radiuskop middels
bipolaire prothese in combinatie met ligamentaire re-
constructie, na radiuskopersectie.

Methode:
11 Patiënten (8 M, 3 V, gem. leeftijd 43 (26 – 61jaar)
met Mason-Johnston type III of IV radiuskopfracturen
in combinatie met ligamentair letsel, welke waren
behandeld middels radiuskopersectie of gefaalde osteo-
synthese, zijn behandeld middels bipolaire radiuskop-
prothese en ligamentaire reconstructie. Evaluatie vond
plaats preoperatief en na gemiddeld 24 (12-48)mnd en
bestond uit de ‘elbow functional assessment’ (EFA) en
standaard röntgenfoto’s. 

Resultaten:
De EFA was ‘good’ or ‘excellent’ in alle patiënten, alle

ellebogen waren stabiel bij lichamelijk onderzoek. Radio-
logisch werd geen loslating gezien; wel werd bij 1
patiënt erosie van het capitulum gezien.
Bij 2 patiënten was kort postoperatief re-interventie
noodzakelijk in verband met subluxatie van de prothese;
dit is behandeld met een kopjes wissel en lig. anulare re-
constructie in 1 en augmentatie van het LCL in de
andere patiënt. 

Conclusie:
De bipolaire radiuskopprothese kan gebruikt worden in
combinatie met ligamentaire reconstructie bij ernstige
radiuskopfracturen waarvoor resectie onvermijdelijk is.
De korte termijn resultaten in deze kleine groep zijn
hoopvol. Instabiliteit kort postoperatief komt frequent
voor en benadrukt het belang van minutieuze ligamen-
taire reconstructie. Deze patiëntengroep blijft twee
jaarlijks onder controle teneinde een uitspraak te kunnen
doen over de lange termijn resultaten in de toekomst.

J-M. Brinkman, F. Th. Rahussen, M.J. de Vos, D. Eygendaal.
St. Maartenskliniek, Nijmegen

Inleiding:
Een ruptuur van de distale biceps brachii pees moet
behandeld worden middels reinsertie ter preventie van
verlies van supinatie en flexie kracht. Het doel van deze
studie is het bepalen van biomechanische, functionele
en subjectieve resultaten na reinsertie middels de Boyd-
Anderson techniek.

Methoden:
Biomechanische testen van supinatie, flexie en abductie
werden bilateraal verricht met een Cybex 6000 dyna-
mometer (Cybex International Inc., Medway, USA).
De functionele uitkomst werd gemeten met de Hospital
for Special Surgery Elbow Assessment Scale (HSS) en
Constant-Murley score (CMS). Pijn en tevredenheid

Biomechanische, functionele en subjectieve resultaten na reinsertie van de distale
biceps brachii pees
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werden gemeten middels VAS (0 – 10). Gepaarde t-
tests werden gebruikt voor statistische analyse van ver-
schillen tussen aangedane en niet-aangedane zijde.

Resultaten:
Acht patienten (n=8, vijf dominante rupturen, 1999 –
2003) werden geïdentificeerd. Gemiddelde leeftijd
(range) en FU bedroegen 52 jaar (29 – 67) en 49
maanden (11 – 123). Biomechanische analyse van
abductie werd alleen uitgevoerd bij patiënten zonder
klachten van bursitis subacromialis (n=5).
Piekkracht tijdens flexie en supinatie waren vergelijkbaar
voor aangedane en niet-aangedane zijde. In tegenstelling
tot flexie (+14%, p = 0.05) was de totale arbeid tijdens
herhaaldelijke supinatie aanzienlijk kleiner (-21%, p =
0.04) aan de geopereerde zijde, het verlies aan piekkracht
en totale arbeid tijdens abductie was gering (-7% respec-

tievelijk –8%). Gemiddelde HSS, CMS, pijn en tevreden-
heid scores (range) bedroegen respectievelijk 95 (86 –
100), 95 (89 – 100), 1.0 (0.0 – 3.3) en 9.2 (8.0 – 10).

Conclusie:
Functionele en subjectieve resultaten waren goed tot
uitstekend voor zowel elleboog als schouder gewricht.
Het vermogen tot herhaaldelijk supineren blijft vermin-
derd na reinsertie van de distale bicepspees.

Walschot LHB, Cingel van REH, Vegter J, Eggen PJGM,
Morrenhof JW.
Elkerliek Ziekenhuis, Helmond
Sport Medisch Centrum Papendal, Papendallaan 60, 
6816 VD Arnhem
VieCuri Ziekenhuis, Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo

Inleiding en vraagstelling:
Na falen van conservatieve maatregelen is artrolyse bij een
posttraumatische contractuur van de elleboog een optie.
Vraagstelling: Wat zijn de postoperatieve bewegingsuit-
slagen na open artrolyse van de elleboog in vergelijking
met de preoperatieve waarden.

Methode:
22 Patiënten (11 M, 11 V, gem. leeftijd 40(SD 18) met
een posttraumatische contractuur van de elleboog kwa-
men in aanmerking voor een artrolyse bij een extensie
beperking ≥ 30o en/of een flexie 100º. Artrolyse werd
bij 22 patiënten via een (postero)laterale benadering
verricht. Postoperatief werd direct gestart met
‘Continuous Passive Motion’ (CPM) in combinatie met
een extensie brace voor de nacht. Preoperatief, 3-, 12-,
en 24 maanden postoperatief werden de bewegingsuit-
slagen vastgesteld middels een goniometer en werd een
pijnscore (VAS) en ‘Elbow Functional Assessment’
(EFA) afgenomen. 

≥

Resultaten:
Preoperatieve ROM toonde een gemiddelde van 69º
(SD 24º) en een EFA van 74 (SD 13, maximale score
100). Postoperatieve metingen na 3-, 12- en 24
maanden toonden respectievelijke een ROM van 104º
(SD 17º), 111º (SD 17º) en 113º (SD 17º) en een
EFA van 91 (SD 6), 94 (SD 5) en 96 (SD 4). Er was een
significant verschil in de pre- en postoperatieve uitslagen
van zowel de ROM (P=4,9E-06) en de EFA (P=1,4E-
07). De postoperatieve uitslagen na 3, 12 en 24 maan-
den toonde geen significant verschil. 

Conclusie:
Artrolyse van de elleboog resulteert in een toename van
de ROM en EFA score van de elleboog; ook na 2 jaar.
De eerste 3 postoperatieve maanden zijn cruciaal voor
het uiteindelijke resultaat. Vanaf 3 maanden postopera-
tief blijft de functie gelijk.

U.Gundach, D.Eygendaal. St. Maartenskliniek, Nijmegen

Artrolyse bij posttraumatische contracturen van de elleboog

Methoden:
Tussen 1974 en 1994 werden alle patiënten met een
Type C distale humerus fractuur volgens de AO-ASIF
classificatie prospectief geïncludeerd in de AMC AO-
database. Eenendertig patiënten (60%) werden geëvalu-
eerd na gemiddeld 19.4 jaar (12-30 jaar). Er waren 19
mannen en 12 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van
35 jaar (13 tot 64 jaar). Tien van de 31 waren multi-
trauma patiënten. Na een standaard posterieure benade-
ring met (n=17) of zonder (n=14) een olecranon osteo-
tomie werd de distale humerus gefixeerd met unilaterale

Inleiding en vraagstelling:
De meeste studies beschrijven goede kortetermijnre-
sultaten na osteosynthese van intra-articulaire (AO type
C) distale humerus fracturen. Langetermijnstudies 
naar de behandeling van dit type breuken zijn echter
schaars. Onze studie beschrijft de klinische en radiologi-
sche langetermijnresultaten na een follow-up van 12-30
jaar met gestandaardiseerde uitkomst maten. De
gestelde hypothese is dat de aanwezigheid van artrose
op de lange termijn geen invloed heeft op het klinisch
resultaat. 

Intra-articulaire distale humerusfracturen: 12-30 jaar Follow-up
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(n=9) , bilaterale (n=19) of drie platen (n=1). De n.
ulnaris werd in geen van de gevallen getransponeerd. De
gemiddelde opnameduur was 19 dagen (1-99 dagen).

Resultaten:
Na gemiddeld 19.4 jaar was de flexie-extensie 100º (0-
140º) en gemiddelde pronatie-supinatie165º (140-
180º). Gemiddelde score op de ASES vragenlijst was 91
punten (69 tot 100 punten). MEPI-scores waren
gemiddeld 91 punten (55 tot 100 punten). Geen van de
ellebogen was instabiel. Op de ASES pijn score werd
gemiddeld 22 van de 50 punten gescoord (8 tot 25
punten) waarbij een score van 0 staat voor “geen pijn”. De
gemiddelde DASH score was 7 punten (0 tot 57 punten),
1 punt boven het landelijk gemiddelde in een gezonde
populatie. Twee patiënten (7%) scoorde matig en slecht
op de categoriale Mayo-score. De DASH scores van deze
patiënten waren 66 voor de matige, en 22 punten voor de
slechte uitkomst. Zesentachtig procent van de patiënten
had artrose volgens de Broberg & Morrey classificatie. De
aanwezigheid van artrose correleerde niet met de gerappor-
teerde pijn. Tien patiënten hadden aanvullende behande-
ling(en) nodig. Bij 8 patiënten werd het fixatiemateriaal

gedeeltelijk of volledig verwijderd, voor 4 patiënten was
een elleboog contractuur excisie nodig en bij 2 patiënten
werd de nervus ulnaris vrijgelegd. Bij twee patiënten werd
de osteosynthese gereviseerd. Bij 1 patiënt, waarbij de
distale humerus fractuur onderdeel was van een hoog ener-
getisch multitrauma, werd het herstel gecompliceerd door
een C5-6-7 wortel degeneratie. Dit leidde tot een
amputatie op schouder niveau.

Conclusie:
Osteosynthese van type C intra-articulaire distale humerus
fracturen is veilig en effectief. Succesvolle operatieve fixatie
biedt een goede langetermijnprognose. Artrose is aan-
wezig in de meerderheid van gevallen maar lijkt de functie
niet te beperken en geeft geen aanleiding tot pijnklachten.

J.N. Doornberg, P.J. van Duijn, D.S. Linzel, E. Raaymakers, 
R.K. Marti en P. Kloen
Orthotrauma Research Center Amsterdam (ORCA),
Academisch Medisch Centrum Amsterdam
Orthopaedic Hand Service, Massachusetts General 
Hospital, Boston

Inleiding en vraagstelling:
Doel van deze studie is het verkrijgen van inzicht in de kor-
te termijn resultaten die met de Delta schouderprothese
zijn bereikt bij patiënten met een rotator cuff artropathie.

Methoden:
In deze prospectieve cohort studie zijn 20 Delta schou-
derprotheses geplaatst in 20 (6M, 14V) patiënten, ge-
middelde leeftijd 66(54 – 83), jaar tussen november 1999
en januari 2004. Preoperatieve evaluatie van de schouder-
functie werd verricht middels het lichamelijk onderzoek
en de Constant-Murley functie score. Pijn werd middels
de VAS gescoord. Postoperatieve evaluatie van de schou-
derfunctie, pijn, tevredenheid en röntgenfoto's vond
plaats na gemiddeld 24,9 maanden follow-up.

Resultaten:
Er werd 1 peroperatieve complicatie gezien (5%). De

schouderfunctie verbeterde in alle patiënten: de gemid-
delde Constant-Murley score verbeterde met 25 punten
(30 tot 55). De gemiddelde postoperatieve pijnscore in
rust was 2.3 en bij activiteit 3.6. Gemiddeld 71% van de
patiënten had een redelijke tot goede ADL-functie. De
tevredenheid over de ingreep was 78%. Hoewel er bij 6
patiënten dunne radiolucente lijnen zijn waargenomen
(30%), zijn er geen loslatingen gezien.

Conclusie:
De resultaten van een schouderartroplastiek met de Delta
prothese lijken op de korte termijn veelbelovend te zijn.
Dit cohort zal 2 jaarlijks worden geëvalueerd teneinde
inzicht te krijgen in de middellange termijn resultaten.

F.M.A. Paris, M.J. de Vos, D. Eygendaal. St. Maartenskliniek,
Nijmegen

Doel van de studie:
Een klinische en radiologische lange termijn evaluatie van
een open gemodificeerde Bankart-procedure (OGBP).

Materialen & Methoden: 
Vierendertig patiënten met een traumatische, recidive-
rende anterieure schouder instabiliteit zijn in de periode

Kortetermijnresultaten van de Delta schouderprothese bij patiënten met een
rotator cuffartropathie

Langetermijnresultaten van een open gemodificeerde Bankart-procedure: 
10 tot 15 jaar follow-up
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1990-1993 geopereerd, door één operateur (TSRL),
middels een OGBP met behulp van transossale ankers,
zonder postoperatieve complicaties. 31 patiënten
(91%), 26 mannen en 5 vrouwen werden onderzocht na
een gemiddelde follow-up van 11 jaar (10-15). De ge-
middelde leeftijd van operatie was 28 jaar (16-19). De
studie opzet was retrospectief met een onafhankelijke
onderzoeker (TDB). De Rowe - en Constant-score,
patiënt tevredenheid (VAS), terugkeer in werk en sport
en een radiologische evaluatie naar artrose (volgens
Samilson-Priëto) werden onderzocht. 

Resultaten: 
De gemiddelde Rowe en Constant score zijn respectie-
velijk 90 (66-100) en 96 (85-100). Het recidief percen-
tage was 9.7% (3/31). Een ‘recidief’ werd veroorzaakt
door een nieuw adequaat trauma na 108 maanden. Vier
patiënten (12,9%) klaagden over subluxaties en /of pijn.

De gemiddelde exorotatie in 90º abductie was 88.7º
voor de geopereerde zijde versus 890 voor de niet ge-
opereerde zijde. Zesentwintig patiënten (84%) waren
zeer tevreden tot tevreden. Werk- en sport hervatting
waren respectievelijk 100% en 64,5%. Volgens de classi-
ficatie van Samilson & Priëto was er slechts 1 schouder
(3%) met een graad III glenohumerale artrose.

Conclusie: 
De open gemodificeerde Bankart-procedure (OGBP) is
een betrouwbare en veilige operatie techniek is met
goede langetermijnresultaten. Het recidief - en instabili-
teitpercentage varieert, afhankelijk van definitie, van
6.5% tot 9.7 %, respectievelijk 19.4% tot 22,6 %.

Berendes T.D., Verburg H., Te Slaa R.L. Reinier de Graaf
Gasthuis, Orthopedie en Traumatologie, Delft

Inleiding en vraagstelling:
De Anatomical schouderprothese is in 1995 geïntrodu-
ceerd in Nederland.
Vraagstelling: Wat zijn de klinische en radiologische
middellangetermijnresultaten van de anatomical schou-
derprothese.

Methoden:
In deze prospectieve cohort studie zijn 97 (37 hemi en
60 totale) schouderprotheses geplaatst in 95 patiënten
tussen oktober 1999 en september 2004.
Preoperatieve evaluatie van de schouderfunctie werd
verricht middels het lichamelijk onderzoek en de
Constant-Murley functie score. Pijn werd middels de
VAS gescoord. 
Postoperatieve evaluatie van de schouderfunctie, pijn,
tevredenheid en röntgenfoto's vond plaats na 12 maan-
den en vervolgens om de 2 jaar.

Resultaten:
De schouderfunctie verbeterde in alle patiënten: de ge-
middelde Constant-Murley score verbeterde met 28
punten (40-68). De gemiddelde postoperatieve pijn-
score in rust was 0,87 en bij activiteit 3,25. Bij 13
patiënten zijn radiolucente lijnen waargenomen, 8 rond
het glenoïd en er is 1 glenoïd gereviseerd.

Conclusie:
De resultaten van een anatomical schouder prothese
lijken op de middellange termijn veelbelovend te zijn.
Dit cohort zal 2 jaarlijks worden geëvalueerd teneinde
inzicht te krijgen in de lange termijn resultaten.

M.J. de Vos en D. Eygendaal, F.M.A Paris.
Orthopediecentrum Sint Maartenskliniek Nijmegen, PO Box
9011, 6500 GM Nijmegen

Inleiding: 
Posterieure schouder instabiliteit is een relatief zeldza-
me aandoening met een complexe patho-anatomie. De
plaats van artroscopische behandelingstechnieken is nog
niet goed gedefinieerd. 

Vraagstelling: 
Is artroscopische stabilisatie een geschikte behandelme-
thode voor posterieure schouder instabiliteit?

Methode: 
De studieopzet is een prospectief case serie. In het Onze

Lieve Vrouwe Gasthuis werden 22 schouders (21 patiën-
ten) met posterieure schouder instabiliteit behandeld met
arthroscopische thermische kapselschrompeling (11),
capsulorafie (3) of labrum-refixatie (8). De follow-up
varieerde van 6 tot 80 maanden (gem. 33). Er waren 9
mannen en 12 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van
26,5 jaar. De richting van instabiliteit was unidirectioneel
posterieur (PI) bij 6 patiënten, postero-inferieur bij 9
(PII) en bij 7 multidirectioneel (MDI). Bij negen pa-
tiënten was er sprake van hyperlaxiteit. Evaluatie vond
plaats middels de Rowe-score met subjectieve en objectie-
ve evaluatie van functie, bewegingsuitslag en instabiliteit.

Evaluatie van de Anatomical schouderprothese op de middellangetermijn

Artroscopische stabilisatie van posterieure schouder instabiliteit
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Resultaten: 
Vier patiënten (18%) hadden recidief instabiliteit na de
artroscopische stabilisatie (2 maal hyperlaxiteit; 3 maal
na kapselschrompeling). Voor de totale groep is de
Rowe-score significant toegenomen (p=,002). In de
groep met unidirectionele posterieure instabiliteit was
geen recidief instabiliteit en nam ook de Rowe-score
significant toe. De labrum-refixatie techniek gaf de
meest significante stijging van de Rowe-score. Niet-
hyperlaxe patiënten met unidirectionele posterieure in-
stabiliteit van traumatische origine hebben het meeste
baat bij artroscopische stabilisatie. Thermische kapsel-

schrompeling gaf slechte resultaten met een recidiefper-
centage van 27%.

Conclusie: 
Artroscopische stabilisatie middels labrum refixatie en / of
capsulorafie is een geschikte behandelmethode voor pos-
terieure schouderinstabiliteit. Thermische kapsel schrom-
peling geeft slechtere resultaten en lijkt niet geïndiceerd.

Y Engelsma, WJ Willems Onze Lieve Vrouwe Gasthuis,
Amsterdam

Inleiding en vraagstelling:
De Delta reversed schouderprothese lijkt zich sinds
1985 te manifesteren als de aangewezen behandeling bij
oudere patiënten met omartrose en een massieve
rotator cuff laesie. Ook bij ernstige gedislokeerde
proximale humerus fracturen met een massieve cuff-
laesie kan de omgekeerde schouder prothese van nut
zijn. Ons doel is de resultaten en ervaringen van de
eerste 20 geplaatste Delta III protheses te presenteren.

Methode:
In het Rijnland Ziekenhuis te Leiderdorp zijn patiënten
met een indicatie voor een omgekeerde schouderpro-
these in een prospectieve follow up studie vanaf 2002
gevolgd.
De patiënten werden klinisch gescoord volgens de
Constant Murley schouderscore en de VAS pijnscore.
De hoofdindicatie was bij allen een irreparabele cuff-
scheur, 15 gecombineerd met omartrose, 4 gecombi-
neerd met een gedislokeerde proximale humerusfractuur
en een bij een revisie van een hemi-schouderprothese.

Resultaten:
In de omartrose groep steeg de gemiddelde Constant

score van 28 naar 66 na gemiddeld 1 jaar postoperatief.
De gemiddelde VAS score ging van ernstige pijn tot
geen / lichte pijn. In de omartrose groep bleek bij één
patiënt de glenoïdcomponent na 5 maanden uitgebro-
ken e.c.i., hetgeen leidde tot revisie van deze compo-
nent. Een andere patiënt had paresthesieën in de n.
ulnaris regio postoperatief. Een andere patiënt in de
fractuur groep had na 2 weken een eenmalige luxatie,
die onbloedig gereponeerd werd.

Conclusie:
Onze eerste resultaten komen overeen met vergelijkba-
re studies in de literatuur. Ook wat betreft onze eigen
per- en postoperatieve ervaringen lijkt de Delta III
reverse totale schouder prothese niet alleen een veelbe-
lovende behandelingsmogelijkheid bij omartrose met
cuffinsufficiëntie, maar ook bij ernstig gedislokeerde
proximale humerus fracturen met een massieve rotator
cuff-laesie bij de oudere patiënt met een goed functio-
nerende m. deltoideus.

C.H.W. Heusdens, dr C.P.J. Visser, Rijnland Ziekenhuis,
Leiderdorp

Inleiding:
Bij een voorste schouderluxatie treedt vaak naast een
Hill Sachs laesie een defect op van het glenoïd. De
grootte van dit defect kan van invloed zijn op het be-
handelingresultaat van schouder instabiliteit.(Burkhart
2002). De onderzijde van het glenoïd wordt eerder be-
schreven als een cirkel (Huysmans 2002) . Het doel is te
onderzoeken of meting van het ventrale glenoïd defect
met MRI betrouwbaar is.

Materiaal en methoden:
Standaard MRI-techniek werd toegepast bij patiënten
met recidiverende anterieure schouder luxatie. Met
OSIRIS®1 software werd op de sagittale coupe de on-
derzijde van het glenoïd met een cirkelsjablone bepaald.
Het glenoïd defect werd eveneens gemeten. Twee onder-
zoekers verrichten met een interval van 3 weken onafhan-
kelijk 2 metingen bij 105 MRI-opnames. Met statistische
analyse werd de intra- en inter-observer variatie berekend.

Eerste ervaringen met de Delta III schouderprothese in het Rijnland Ziekenhuis

Meting van het benig defect van het glenoïd bij Bankart-laesies - een nieuwe
methode m.b.v. MRI
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Resultaten:
De intra-rater betrouwbaarheid tussen 1e en 2e beoor-
deling was voor observator A r=.88 (N=102, p< .001)
en voor observator B r=.72 (N=81, p<.001). De inter-
rater betrouwbaarheid was r=.65 (N=80, p<.001). Uit
de analyse blijkt verder dat er een gering, maar weliswaar
systematisch, verschil is tussen de omvang van de
defecten voor observator A (9.8% ± 5,3%) en observator
B (6,8% ± 6,4%). Dit wordt deels veroorzaakt doordat
observator B vaker besluit tot geen afwijking.

Conclusies:
Het scoren van het percentage defect o.g.v. van MRI-

opnames heeft een hoge intra-rater betrouwbaarheid
(.88 en .72) en een redelijke inter-rater betrouwbaar-
heid (.65). De absolute verschillen in de beoordeling
tussen de twee observatoren geven aan dat de criteria
voor de scoringsprocedure nog verder gestandaardi-
seerd moet worden.

1. Osiris® Digital Imaging Unit, University Hospital of Geneva

C.C.J. Jaspars, I. Bonneux, , P. Huysman, H.J.van der Woude,
H. van Dis, W.J. Willems
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis Amsterdam

Inleiding:
Van alle gewrichten van het lichaam luxeert het schou-
dergewricht het meest makkelijk a.g.v. de grote bewe-
gingsmogelijkheden en de instabiliteit van het gewricht.
Ons doel was de functionele resultaten evalueren na
operatieve behandeling van schouderinstabiliteit in een
relatief jonge patiëntenpopulatie met een groot aantal
recurrente luxaties.

Methode:
De 20 geïncludeerde patiënten, presenteerden zich in
onze kliniek na een gemiddelde van 21.8 luxaties. De

Introductie:
Röntgen Stereophotogrammetrische Analyse (RSA) is
een nauwkeurige methode om migratie van een prothese
te bepalen. Een vereiste is echter dat markers in het bot
en de prothese worden geplaatst. Recent onderzoek
heeft geleid tot de Model-Based RSA methode die de
prothesemarkers overbodig maakt. Het doel van onze
nieuwe methode is het bepalen van migratie uit follow-
up röntgenfoto's waarbij ook botmarkers niet nodig zijn.

Methoden:
De basis van onze methode is dat een pre-operative 3D
CT data als referentie wordt gebruikt in plaats van bot-
markers. Door een virtuele C-arm om de CT data te be-
wegen is het mogelijk om psuedo-röntgenfoto's te maken.
Voor elk follow-up beeld wordt een positie en oriëntatie
van de virtuele C-arm uitgerekend zodanig dat de bot-
structuren in de werkelijke en het gegenereerde rönt-
genfoto precies overlappen. Als dit proces klaar is, dan is de
positie van elke röntgenfoto in relatie tot de CT bekend,
en kan verdere kwantitatieve analyse worden uitgevoerd.

Het totale proces is rekenintensief, en daarom hebben
we verschillende nieuwe technieken ontwikkeld om het
te versnellen.

Resultaten:
Ons huidige werk met lage resolutie beelden laat een sub-
millimeter nauwkeurigheid in het vlak parallel aan de foto
zien en een 3D oriëntatiefout die kleiner is dan 2 graden.

Conclusies:
Een nieuwe RSA methode is gepresenteerd. Het grote
voordeel van de methode is dat botmarkers niet nodig
zijn; maar er is wel een CT-scan van de patiënt nodig.
De nauwkeurigheid van de methode is lager dan die van
standaard RSA, daar staat tegenover dat de toepasbaar-
heid veel groter is.

P.W. de Bruin, B.L. Kaptein, E.H. Garling, B.C. Stoel, J.H.C.
Reiber, P.M. Rozing, E.R. Valstar. Department of
Orthopaedics, Leiden University Medical Center (LUMC)

uitgevoerde operatie was een open ‘capsular shift’-
procedure volgens Rockwood. De functionele resulta-
ten werden geëvalueerd met de Constant-Murley en de
Rowe scores. De gemiddelde follow-up duur was 39.8
maanden.

Resultaten:
Bij onderzoek had geen patiënt recidiverende luxaties
gehad. Alle patiënten hadden hun werk en sport hervat
en ca. 50% van de patiënten hadden geen klachten meer.
De gemiddelde Constant-Murley score was 95.7; de ge-
middelde Rowe score was 79.1.

Een nieuwe RSA-methode zonder botmarkers voor schouderartroplastiek

Functionele resultaten van operatieve behandeling van schouderinstabiliteit; de
‘capsular shift’- procedure volgens Rockwood
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Conclusies:
Het aantal recidieven in ons onderzoek was laag in verge-
lijking met de literatuurgegevens. De functionele resulta-
ten volgens de Constant-Murley methode waren beter
dan in de literatuur (95.7 vs. 88 (open); 89.5 (scopisch)).
De functionele resultaten volgens de Rowe methode wa-
ren minder goed dan in de literatuur (79.1 vs. 86.2 (open);
85.3 (scopisch)), maar toch als goed geclassificeerd.

Concluderend kunnen we zeggen dat onze therapie be-
vredigende resultaten geeft, maar dat we deze populatie
graag willen vervolgen om de resultaten te evalueren na
een nog langere follow-upduur.

Hofman M, Eggen P.J.M.G. Afdeling Orthopedie, Elkerliek
Ziekenhuis Helmond.

Conclusie:
De reversed prothese is een duidelijke aanwinst bij de be-
handeling van symptomatische CTA, malunions of
hemi- of totale protheses, waarbij de cuff niet meer func-
tioneert. Er treden relatief vaak complicaties op. Wegens

Inleiding:
Voor de operatieve behandeling van habituele schou-
derluxatie bestaan verschillende technieken. Na mul-
tipele luxaties ontstaat vaak een defect aan de voorrand
van het glenoïd. De peervorm van het glenoïd verandert
dan in een ‘inverted pear’. In dat geval is een labarum-
herstel alleen niet toereikend. In ons ziekenhuis wordt
in deze gevallen voor een Latarjet-operatie gekozen.

ontbreken van langetermijngegevens dient deze prothe-
se als ‘salvage procedure’ beschouwd te worden.

E.W. Zwitser, M. de Leeuw, W.J. Willems, OLVG

Hierbij wordt een partiële coracoïd-transpositie verricht
naar de voorrand van het glenoïd. Wij hebben de resul-
taten van deze groep prospectief geëvalueerd.

Materiaal en methoden:
Sinds 1999 werd bij 15 patiënten een Latarjet ingreep
uitgevoerd. Dit onderzoek beschrijft de groep met een
follow-up van tenminste een jaar. De gemiddelde follow-

Reversed schouderprothese

Goede resultaten van Latarjet ingreep tenminste een jaar postoperatief.

Resultaten:

Anteflexie:  preop 60° (0-180°) postop 107° (15-180°)
Exorotatie:   preop 24° (0-60°) postop 31,7° (5-60°)
Absolute Constant: preop 18 (2-33) postop 54 (8 - 87 )
Relatieve Constant: preop 25% (3-46%) postop 75 % (9 -124%)
Constant endorotatie: preop 4 (0-10) postop 5,5 (0-10)
Constant pijn: preop 1,7 (0-10) postop 10,7 (0-15)
DASH: postop 40.8 (1,7- 80)
NSST: postop 13.9 (0-24)

Radiologisch; notching graad 1 (n=5), graad 4 (n=2), lucentie onder baseplate (n=2) Complicaties: 8 patiënten
(40%): hematoom (1), luxatie (4), uitbreken glenoïddeel (1), hypesthesie n. ulnaris (1), polyethyleen slijtage (1)

Methode:
Primaire protheses (n=9) via een transdeltoidale en
revisies (n=6) via een deltopectorale benadering bij 8
vrouwen, 9 mannen van gemiddeld 70,4 jaar. Voor-
afgaande operaties: totale- (3) of hemiprothese (5),
cuffherstel (14), latissimus dorsi transpositie (5). 
Evaluatie: Constant score (absoluut/ relatief), DASH,
NSST.
Radiologische beoordeling: postoperatieve notching
(Nérot), periprothetische lucenties. Follow-up 6- 63
maanden.

Inleiding en vraagstelling:
Sinds de jaren ’80 is de omgekeerde prothese een
gangbare methode van schoudergewrichtsvervanging
geworden, met name bij cuff-scheur artropathie (CTA).
Tussen 2000 en 2005 werden in het OLVG 20 reversed
schouderprotheses geplaatst. (diagnose: cuff-scheur art-
ropathie (11), revisie hemi/ totale prothese (8)
malunion 4-fragment fractuur (n=1).
Vraagstelling: Wat zijn de klinische resultaten van de
reversed prothese ?
Studie opzet: case report, prospectief. 
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up duur bedraagt 21 maanden (12-34). Het betreft 10
patiënten met een gemiddelde leeftijd van 27 jaar (19-
40). Het aantal luxaties per patiënt was sterk wisselend
van 2 tot meer dan 30 keer. Bij drie patiënten ging het
om een recidief na Bankart-herstel. Pre-operatief werd
bij 7 patiënten CT-artrografie, en bij drie patiënten
MRI-artrografie verricht. In alle gevallen werd een ar-
troscopie verricht voorafgaand aan de stabilisatieopera-
tie. Bij de Latarjet-operatie werd de deltopectorale be-
nadering gebruikt en de subscapularis gespleten. Na
eventuele labrumfixatie werd vervolgens het coracoïd-
blokje extra-articulair gefixeerd aan de voorrand van het
glenoïd m.b.v. een schroef. De nabehandeling bestond
uit immobilisatie gedurende 6 weken.
Pre- en postoperatief werden patiënten geëvalueerd met
behulp van de Constant score. 

Resultaten:
Na een jaar waren alle patiënten klachtenvrij en tevreden
over het resultaat. De gemiddelde Constant score ver-
beterde van 90 naar 97. Er trad geen reluxatie op. Bij 1
patiënt bleek na 7 maanden de schroef gebroken te zijn,
die operatief verwijderd werd, zonder verdere gevolgen
voor het resultaat van de Latarjet-ingreep. 

Conclusie:
Bij patiënten met habituele schouderluxatie bij wie een
labrumherstel heeft gefaald of een glenoïddefect
aanwezig is, leidt de beschreven operatie techniek
volgens Latarjet tot goede resultaten.

A.M.E. Giesberts, T.E. Lim

Inleiding:
Het doel van deze studie is de klinische en radiologische
lange termijn resultaten te evalueren van een prospectie-
ve artroscopische studie van patiënten met een AFASD.

Materiaal en methode:
Van januari 1990 tot juli 1994 werden 31 patiënten met
een AFASD en een gemiddelde leeftijd van 24 jaar (16 -
39) geïncludeerd. Vijfenzestig procent zijn jonger dan
24 jaar. Bij allen werd binnen 1 week na trauma een dia-
gnostische artroscopie verricht. De intra-articulaire pa-

Inleiding:
Er is weinig gepubliceerd over de resultaten na een ipsi-
laterale schouder en elleboogprothese. In deze studie
zullen de resultaten hiervan worden besproken met als
doel te analyseren of een ipsilaterale schouder- en elle-
boogprothese uitgevoerd in één operatiesessie het
resultaat nadelig beïnvloed. 

Methode:
Uit een serie van 231 primaire artroplastieken van de
elleboog geopereerd sinds 1982 werden 34 patiënten
geselecteerd met een artroplastiek van de ipsilaterale
schouder en elleboog. Bij 11 patiënten (13 extremitei-
ten) werd de elleboog- en schouderprothese in één ope-
ratiesessie geplaatst. Alle patiënten werden klinische en
radiologisch gescoord, zowel voor de operatie als regel-
matig gedurende follow-up. Als elleboogscore werd de
score volgens Souter gebruikt. Voor de schouder werd
de HSS-score gebruikt. 

Resultaten:
Het klinisch resultaat van een elleboogprothese was
gelijk bij die patiënten waarbij de operatie in één sessie of
twee sessies was uitgevoerd. De HSS-score van de
schouder verbeterde van 41 preoperatief naar 62 post-
operatief. De schouderscore wat betreft pijn, functie en
kracht was voor beide groepen gelijk. De bewegingsom-
vang van de schouders bij patiënten die tijdens dezelfde
operatiesessie een elleboogprothese kregen was signifi-
cant beter. De complicaties worden besproken.

Conclusie:
Wanneer de schouder en het ellebooggewricht ernstig
zijn aangetast is er een indicatie om beide gewrichten in
één operatiesessie te vervangen. Het resultaat wordt
hierdoor niet nadelig beïnvloed. 

P.M. Rozing en J. Nagels, LUMC

thologie werd geclassificeerd volgens Baker. Dertig van
de 31 patiënten (97%) werden na 1,2,5 en >10 jaar, geë-
valueerd middels Rowe – en Constant score, recidief –
en instabiliteit percentage (luxatie en subluxatie), patiënt
tevredenheid (VAS). En een radiologische evaluatie
(vlgs Samilson-Priëto) naar arthrosis.

Resultaten:
De gemiddelde FU is 11.7 jaar (10-13). Na >10 jaar FU
is de gemiddelde Rowe score 86 (66 - 100) en Constant
score 96 (80 - 100). Er zijn drie nieuwe patiënten (10%)

Schouder en elleboogprothese in één operatiesessie?

Een prospectieve artroscopische studie over acute eerste voorste schouderluxa-
tie(AFASD). Een lange termijn follow-up ( >10 jaar)
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met instabiliteitklachten. Zes patiënten (20%) hebben
meer recidieven en subluxaties en 4 patiënten (13%)
hebben geen instabiliteit klachten tussen 5 en 10 jaar. 
Na  >10 jaar FU is het recidief -en instabiliteit percenta-
ge bij patiënten < 40 jaar met AFASD respectievelijk
47% (14/30) en 53% (16/30). Bij patiënten < 25 jaar is
het instabiliteit percentage 63%, in patiënten > 25 jaar is
dit 36%. Zesentwintig patiënten (87%) zijn (zeer)
tevreden en 2 patiënten hebben lichte radiologische ver-
anderingen (Stadium I) na >10 jaar FU. Drie patiënten
(10%) hebben secundair een Bankart operatie onder-

gaan. Er was geen correlatie tussen de artroscopische
bevindingen en de kans op recidief / instabiliteit. 

Conclusie:
De lange termijn FU toont een toename van recidief en
instabiliteit bij patiënten < 40 jaar met AFASD. Slechts
2 patiënten hebben lichte radiologische veranderingen
na 10 jaar FU.

Te Slaa R.L., Verburg H., Brand R., Marti R.K. Reinier de
Graaf Gasthuis, Orthopedie en Traumatologie, Delft

Inleiding:
De operatieve behandeling van chronisch schouder im-
pingement kan zowel met de open techniek volgens
Neer als ook met de artroscopische techniek volgens
Ellman worden verricht. Er zijn echter weinig prospec-
tief vergelijkende gerandomiseerde onderzoeken be-
schreven. Het doel van deze studie was om prospectief
gerandomiseerd de resultaten van open versus de artro-
scopische decompressie bij impingementklacht zonder
cuff-ruptuur te beoordelen.

Methoden:
Na informed consent, werden 80 patiënten gerandomi-
seerd. Bij 76 patiënten werd de ingreep daadwerkelijk
uitgevoerd. De Constant-score, Nederlandse Simpele
Schoudertest (NSST), Visual Analogue Scale (VAS)

Inleiding en vraagstelling:
Midschacht claviculafracturen genezen vaak met enige
verkorting en rotatie afwijking. Meestal is dit asympto-
matisch, echter soms geeft dit aanleiding tot persisteren-
de klachten in de schoudergordel. 
Vraagstelling: Heeft het corrigeren van een symptoma-
tische malunion van de clavicula middels een correctie
osteotomie goed effect op de klachten?

Methode:
10 patiënten (4 m, 6 v; gemiddelde leeftijd 40 (21-57)
jaar met een malunion van een clavicula fractuur (ge-
middelde verkorting 2.4 cm SD 0,8) en begeleidende
klachten kwamen in aanmerking voor een correctie os-
teotomie met plaatosteosynthese. In 8 van de 10
gevallen lag een hoog energetisch trauma ten grondslag
aan het letsel. Patiënten werden functioneel nabehan-
deld. Pre en post operatief is de DASH score en de
‘range of motion’ bepaald (gemiddelde follow-up van

37 maanden, SD 17). Tevens is gevraagd naar de tevre-
denheid van de patiënt.

Resultaten:
De DASH-score daalde bij 9 van de 10 patiënten. (ge-
middelde DASH pre operatief 78 (SD 14,9); post opera-
tief 45(SD 23,2)) De ROM verschilde niet significant. 8
Patiënten waren tevreden, 1 matig tevreden en 1 ontevre-
den over het resultaat van de ingreep. Operatie gerelateer-
de complicaties deden zich bij 2 van de 10 patiënten voor.

Conclusie:
In deze kleine groep patiënten geeft correctie van een
symptomatische malunion na een clavicula fractuur een
significante verbetering (p=0,003) in de schouder functie.
Het risico op complicaties na deze ingreep is aanzienlijk.

R.J. Hillen, D. Eygendaal. St Maartenskliniek, Nijmegen

score en krachtmetingen werden pre- operatief uitge-
voerd. De 1e dag en 3 weken postoperatief werden bij
alle patiënten de VAS-scores gemeten. 6, 12, 26 en 52
weken postoperatief zijn ook de Constant-scores en de
NSST bij alle patiënten bepaald.

Resultaten:
De VAS score liet op de 1e dag postoperatief een signifi-
cant mindere pijn zien in de artroscopische groep verge-
leken met de open groep (4.1 vs 6.3 punten op de VAS
schaal (p=0.025)). Op alle latere tijdstippen was het
verschil niet meer significant. De Constant score was na
een jaar 97.6 in de artroscopische groep en 88.7 in de
open groep (p=0.15); de NSST was in de artroscopische
en de open groep eveneens niet significant verschillend
(0.3 versus 0.7 punten (p=0.24). De operatieduur in de

Na 1 jaar geen meerwaarde van artroscopische decompressie boven open 
decompressie

Claviculaosteotomie ter correctie van symptomatische malunion
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artroscopische groep was significant langer dan in de
open decompressie groep (42,6 vs 26,0 minuten
(p<0.001)).

Conclusie:
De subacromiale decompressie geeft goede resultaten.
Er werden geen verschillen in resultaat gevonden tussen
de open en artroscopische decompressiegroep. De direc-

te postoperatieve pijn was in de artroscopische groep sig-
nificant lager dan in de open groep. Wel was de operatie-
duur significant langer bij de artroscopische groep.

R.A.G. Nordkamp, A.M.R.P. Laumen, J.J. van Os, J.B.A. van
Mourik, P. Pilot. Maasland Ziekenhuis Sittard, Máxima
Medisch Centrum Veldhoven

Inleiding:
Sinds enkele jaren is in Nederland de Polarus® intrame-
dullaire pen beschikbaar voor de behandeling van
proximale humerus fracturen. Deze multi-centerstudie
rapporteert over de middellange termijn resultaten van
de Polarus® pen in Nederland.

Patiënten en methoden:
In 15 ziekenhuizen zijn in de periode 2000 – 2003 75
patiënten met een humerusfractuur behandeld met een
Polarus® pen. 45 patiënten hadden een acute fractuur
van de proximale humerus. De gemiddelde leeftijd was
65 jaar (17-89). Man:vrouw ratio was 16:29.
38 patiënten werden geëvalueerd middels Constant
score en de Nederlandse Simpele Schouder Test. 6
patiënten waren overleden en één patiënt was lost to
follow-up. Status en röntgenfoto’s werden beoordeeld
op consolidatie, pseudo-artrose en falen van osteosyn-
these materiaal beoordeeld. 

Resultaten:
Bij een gemiddelde follow-up van 31 maanden (12-45)
hadden de 38 patiënten een gemiddelde Constant score

van 62 en een gemiddelde NSST van 8 (0-13). 42% van
de patiënten had een matige of slechte uitkomst
(Constant score < 60). Er werden geen significante ver-
schillen in gemiddelde Constant score gevonden van
patiënten met een 2-part, 3-part of 4-part fractuur.
7% ontwikkelde een pseudo-artrose, bij 7% was de oste-
osynthese uitgebroken en nog eens 7% had loslating van
een of meer schroeven. 
In totaal trad bij 28% van de patiënten een aan de pen
gerelateerde complicatie op. Bij 5% van de patiënten
trad een algemene complicatie op; een totaal van 33%
complicaties.

Conclusie:
Men moet rekening houden met een aanzienlijk com-
plicatierisico en matig functioneel resultaat bij gebruik
van de Polarus® pen bij acute proximale humerus
fracturen.

S.F. de Boer, E.A. Uytterlinden, H. Verbrug, R.L. te Slaa.
Orthopedie en traumatologie
Reinier de Graaf Groep Delft

Doel studie: 
Bepaling van de nauwkeurigheid van subacromiale infil-
traties zonder radiologische controle. Evaluatie bestond
uit MRI en klinische follow-up. 

Type studie: prospectief gerandomiseerd. 

Methode: 
33 patiënten (gemiddelde leeftijd 46, spreiding 25-64)
met een impingement syndroom werden geïnjecteerd
in de subacromiale bursa met een cocktail van Marcaïne,
Depomedrol and gadolinium-DTPA direct gevolg door
MRI-onderzoek om de plaats van infiltratie te bepalen.
Patiënten werden gerandomiseerd tussen een posterieure
(N=17) of anteromediale (N=16) benadering. Injectie-

confidentie van de orthopeed en BMI van de patiënt
werden genoteerd. Follow-up bestond uit de Constant-
Score, Simpele-Schouder-Test en een VAS-pijnscore
afgenomen binnen 24 uur en na 6 weken na infiltratie. 

Resultaten: 
13 (76%) injecties waren in de subacromiale ruimte met
een posterieure en 10 (69%) met een anteromediale be-
nadering. Daarnaast weren vele omliggende structuren
eveneens geraakt, met name de rotator cuff (17 keer).
Een positieve correlatie tussen de injectieconfidentie
van de orthopeed en de MRI bestond in 66%. Alleen in-
filtraties in the subacromiale bursa resulteerde in een
significante afname van pijn(P=0.004) en toename van
de klinische scores. Infiltraties in de rotator cuff resul-

Hit and Miss - nauwkeurigheid van subacromiale infiltraties, een prospectief 
gerandomiseerd MRI-onderzoek

Resultaten van de Polarus® pen bij acute proximale humerusfracturen
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Introductie:
Vergruizen, aanprikken en resectie van calcificaties van
de rotator cuff`hebben alle als doel de calcificaties te
doen verdwijnen. Ook tijdens open partiele acromio-
plastieken volgens Neer verwijderen veel orthopeden de
calcificaties. Het is echter niet duidelijk of deze calcifica-
ties de oorzaak zijn van subacromiale impingement of
dat zij juist een gevolg ervan zijn. Het natuurlijk beloop
van deze calcificaties na een Neerprocedure is dat ze
kleiner worden met het verstrijken van de tijd. Wij
stellen dat het niet nuttig is deze calcificaties te verwij-
deren tijdens een open Neerprocedure.

Inleiding:
Richtlijnen voor de behandeling en follow-up van
fracturen van het tuberculum majus (TMF) na acute
primaire anterieure schouderluxaties (AFASD) zijn niet
‘evidence based’. Het doel van deze studie is te kijken of
het TMF na repositie adequaat aanligt en stabiel blijft.

Materiaal en methode:
In beide ziekenhuizen werden in 2003 en 2004 bij 391
AFASD 33 patiënten (8.4%) met een TMF gezien. De
gemiddelde leeftijd was 53,6 jaar (23-81). De patiënten
werden geëvalueerd (CCJJ) middels statusonderzoek,
enquête, de Nederlandse Simpele Schouder test en
Constant Score. De röntgenfoto’s na repositie en
controles werden geanalyseerd op stand, toename dislo-
catie en consolidatie. Bij 28 patiënten was de foto direct
na repositie te achterhalen.

Resultaten:
In 82% (23/28) bleek er een acceptabele stand (0-
5mm) van het TMF te bestaan. 21 patiënten werden
conservatief behandeld en 2 primair operatief. Bij 18%
(5/28) was er een afwijkende stand (> 5 mm). 3
patiënten werden conservatief en 2 operatief behandeld.

Follow-up röntgen onderzoek van de conservatief be-
handelde groep (TMF < 5mm) werd in 18/21 gevallen
verricht. In deze groep werd geen toename van disloca-
tie van het TMF fragment gezien. Klinische evaluatie
vond bij 16 van deze 18 patiënten plaats na gemiddeld
16 maanden (5-24). De gemiddelde Constant Score
was 72 (19-95). De gemiddelde NSST score was 10(0-
13). De VAS-score en functiescore waren resp. 7,7 (0-
10) en 7,2 (0-10). Van de 3 geopereerde patiënten met
een verplaatsing > 5 mm (n=5) werd er 1 terug gezien.
Deze heeft een matig resultaat (Constant score 38;
NSST 2; VAS 5)

Conclusie:
In deze studie is er in 82 % een goede tot acceptabele
stand van het TM na repositie van AFASD. Er is geen
toename van dislocatie van het TM fragment na een goe-
de repositie.(< 0-5 mm). De klinische resultaten bij een
TMF na AFASD met een stand < dan 5 mm, zijn goed. 

CCJ Jaspars, WJ Willems, NJM Out, M de Vries, RL Te Slaa.
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam, 
Reinier de Graaf Groep, Delft

Materiaal en Methoden:
Twee groepen van elk 20 patiënten met subacromiale im-
pingement en cuff-calcificaties en een met echografie bewe-
zen intacte cuff die een kortdurend resultaat hadden op een
subacromiale infiltratie met corticosteroïden en analgetica
werden geopereerd. In groep A werd een partiele anterola-
terale acromionplastiek verricht volgens Neer met excisie
van de calcificaties en in groep B werd dezelfde procedure
verricht, maar dan zonder verwijdering van calcificaties. Na
een a follow-up van minimal 3 jaar warden de patiënten be-
oordeeld met behulp van de Nederlandse Simpele Schou-
der Test, de DASH score, een VAS voor pijn, metingen van
de bewegingsuitslagen en tevredenheid.

teerde in een toename van pijn (P=0.032) zonder signi-
ficante veranderingen in klinische scores. BMI had geen
invloed op de scores. 

Conclusie:
Infiltraties in de subacromiale bursa, zonder radiologi-
sche controle, zijn onbetrouwbaar, ondanks het zekere
gevoel van de orthopeed die ze toedient. Het feit dat
met een injectie diverse structuren kan worden geraakt

kan aanleiding geven tot zowel vals-positieve als vals-
negatieve resultaten.

H.E.Henkus, R.G.H.H.Nelissen, E.R.A. van Arkel. Afdeling
orthopedie, HAGA-ziekenhuis, Den Haag, 
Afdeling orthopedie, LUMC, Leiden, Afdeling orthopedie,
Medisch Centrum Haaglanden, Den Haag.

Calcifications in the rotator cuff: take it or leave it?

Zijn tuberculum majus fracturen (TMF) na repositie van acute primaire anterieure
schouderluxaties (AFASD) stabiel? 
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Resultaten:
Geen significant verschil kon worden aangetoond
tussen de schouder scores, VAS, bewegingsuitslagen en
tevredenheid in beide groepen. 

Conclusie:
De excisie van calcificaties verbetert de schouder score
niet. Wij denken dat de excisie van calcificaties leidt tot

een lastigere operatie zonder een verbeterd functioneel
resultaat. Een prospectieve radiologische evaluatie van
het lot van de calcificaties na een Neerprocedure met of
zonder verwijderen van calcificaties lijkt noodzakelijk en
zal worden uitgevoerd.

T. Gosens, J. de Waal Malefijt, M. Bonnet. St. Elisabeth
Ziekenhuis Tilburg.

Achtergrond:
Vele procedures zijn beschreven voor behandeling van
een volledige acromioclaviculaire (AC) dislocatie, zowel
operatief als non-operatief. Het is niet duidelijk welke
primaire behandeling het meest gepast is. Het doel van
dit onderzoek is om de klinische en radiologische resul-
taten te vergelijken van reconstructieve versus conserva-
tieve behandeling.

Methoden:
Patiënten werden geincludeerd indien sprake was van
een Rockwood type V dislocatie.
De functionele uitkomst werd geëvalueerd met de
Constant-Murley score (CMS). Pijn en tevredenheid
werden gescoord middels VAS (0 – 10). Elevatie van de
clavicula werd berekend als de ratio van elevatie en de
breedte van het gewrichtsvlak van de distale clavicula.
Variantie analyse (ANOVA) werd gebruikt voor sta-
tische analyse.

Resultaten:
Vier conservatief behandelde patiënten waren niet be-
schikbaar voor follow-up. De overige 34 patiënten

(n=17 voor zowel operatieve als conservatieve behande-
ling) waren beschikbaar voor volledige evaluatie.
Patiënt groepen waren vergelijkbaar wat betreft gemid-
delde leeftijd (36 vs. 35 jaar), geslacht en clavicula
elevatie. Follow-up was korter na operatie (30 vs. 39
maanden, p=0.06).
Re-dislocatie binnen twee maanden na operatie was ge-
bruikelijk. Geopereerde patiënten toonden minder
clavicula elevatie (0.6 vs. 1.0 na 24 maanden, p=0.08),
een snellere terugkeer naar volledige activiteit (4 vs. 6
maanden, p=0.04) en betere functionele en subjectieve
resultaten tijdens de laatste follow-up: CMS 93 vs. 88
(p=0.16), pijn 1.6 vs. 2.5 5 (p = 0.16), tevredenheid 8.0
vs. 7.0 (p=0.18). 

Conclusie:
In deze matig grote patiënten groep laat reconstructie
van een complete AC dislocatie, middels een resorbeer-
bare 2.0 mm draad zonder ligament transfer, betere re-
sultaten zien dan conservatieve behandeling.

Walschot LHB, Eggen PJGM. Elkerliek Ziekenhuis, Helmond

De relatie tussen proximale migratie van de humerus en eventuele aanwezige
rotator cuff pathologie

Uitkomst na complete acromioclaviculaire dislocatie: betere resultaten na opera-
tieve reconstructie. Een prospectieve studie

Inleiding en vraagstelling:
Proximale migratie van de humerus wordt gezien als
een indicator voor vervetting van de rotator cuff spieren
als ook voor rotator cuff scheuren. Deze studie onder-
zoekt de relatie tussen proximale migratie en deze
rotator cuff pathologie. 

Methode:
Vierenvijftig schouders van 29 patiënten met reumatoï-
de artritis werden geanalyseerd middels een AP-rönt-
genfoto, echo en een CT scan. De Upward migration
Index (UI) werd gemeten als een relatieve maat voor
proximale migratie van de humeruskop, gerelateerd aan

zijn straal. De Mean Muscle Density (MMD) werd
gebruikt om de vervetting van de verschillende rotator
cuff spieren te meten. Een lineaire regressie anlyse en
een pearson correlatie coëfficiënt tussen de MMD and
UI werden gebruikt. Een general linear model werd
gebruikt om eventuele confounders uit te sluiten.

Resultaten:
De sterkste correlatie werd gevonden tussen de ernst van
vervetting van de infraspinatus spier en proximale
migratie van de humeruskop (r = 0.86; p<0.0001). Er
werd geen significante relatie gevonden tussen proximale
migratie van de humerus en andere patiëntgerelateerde
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parameters zoals: leeftijd, rotator cuff pathologie gedia-
gnosticeerd met echo, progressie van reumatoïde artritis,
schouderpijn en -functie. Na correctie voor deze para-
meters bleef de partiele correlatie tussen UI en de MMD
van de infraspinatus spier zeer sterk (r = 0.77;
p<0.0001). Een onderverdeling in de mate van
proximale migratie op de röntgenfoto werd middels
lineaire regressie berekend: UI < 1.25: groot risico,
1.25> UI <1.35: een gemiddeld risico en een UI > 1.35:
zeer klein risico op vervetting van de rotator cuff spieren.

Conclusie:
De in deze studie aangetoonde sterke relatie tussen

proximale migratie van de humerus en afwijkingen van
de rotator cuff, met name vervetting van de infraspina-
tus spier, maakt het mogelijk om middels een standaard
röntgenfoto snel, goedkoop en gemakkelijk geïnfor-
meerd te raken over de kwaliteit van de rotator cuff
spieren. Deze screeningsmethode kan zowel in de
kliniek als in wetenschappelijk onderzoek worden
gebruikt om de behandeling van rotator cuff pathologie
te verbeteren.

M. van de Sande, BC Stoel, WR Obermann, PM Rozing.
Orthopedie en Radiodiagnostiek LUMC, Leiden

Schouderartrodese: functionele resultaten en complicaties

Spieractivatie patronen bij patiënten met een supraspinatus scheur, voor en na
subacromeale pijn onderdrukking

Abstract:
Hoewel de indicaties voor een schouderartrodese
beperkt zijn, zijn er nog altijd situaties waarbij deze
procedure nodig is. Het doel van dit retrospectieve
onderzoek is het evalueren van de functionele resulta-
ten, complicaties en re-operaties na schouderartrodese
door middel van gecombineerde plaat/ schroeffixatie of
schroeffixatie alleen. 

Patiënten en methoden: 
Van januari 1985 tot juni 2004 werden 28 schouderart-
rodese verricht bij 11 vrouwen en 16 mannen met een
gemiddelde leeftijd van 45.5 jaar. Twintig patiënten
waren beschikbaar voor follow-up onderzoek dat plaats-
vond na gemiddeld 6.8 jaar. Preoperatieve en postope-
ratieve pijn, tevredenheid en schouderfunctie werden
beoordeeld door middel van een visuele analoge schaal
en de Constant-Murley score. In 16 gevallen werd een
schouderartrodese met spongiosaschroeven verricht, in
12 gevallen werd een plaat in combinatie met spongio-
saschroeven gebruikt.

Resultaten: 
De gemiddelde preoperatieve pijnscore (2.9) liet een
duidelijk verbetering postoperatief (7.6) zien; een zelfde
verbetering in tevredenheid werd geobserveerd. De ge-

Inleiding:
Supraspinatus scheuren gaan gepaard met pijn en af-
name in armkracht en  bewegingsrange, mogelijk als
gevolg van verloren supraspinatus functies. Echter, pijn
demping vergroot bewegingsrange en armkracht 1,2.
Dit suggereert dat pijn, naast een mechanische beper-
king, een beperkende factor is voor bewegingsvrijheid. 

Wat is het effect van pijnonderdrukking op schouder-
coördinatie bij patiënten met een supraspinatus scheur. 

Methode:
Ten patiënten oefenden een isometrische kracht-stu-
rings-taak in 24 verschillende richtingen loodrecht op
de humerus uit, voor en na subacromiale lidocaïne in-

middelde Constant-Murley score verbeterde van 33
punten preoperatief naar 52 punten postoperatief. In
drie gevallen (11%) was er sprake van een vroege chirur-
gische complicatie (wondinfectie, hematoom and pneu-
mothorax). Late complicaties werden in 20 gevallen
(71%) gevonden. In 8 gevallen met plaat/ schroeffixatie
en in 8 gevallen met schroeffixatie was er sprake van aan-
houdende pijnklachten, die verdwenen na verwijdering
van het osteosynthesemateriaal. In 5 patiënten met
schroeffixatie (31%) werd een pseudo-artrose gevonden,
terwijl dit niet voorkwam bij schouderartrodese door
middel van plaat/ schroeffixatie. Echter, in deze groep
waren er wel 3 gevallen met een suboptimale stand van
de humerus ten opzichte van de scapula.

Conclusies: 
Ondanks de ernstige bewegingsbeperkingen zijn veel
patiënten (85%) in staat zich in het dagelijkse leven te
redden en zijn ze zeer tevreden met het uiteindelijke
resultaat. 

B Bosmans, AJ van Koeveringe1, MPJ van der List,  JAN
Verhaar 
Erasmus MC, Rotterdam, Meander Medisch Centrum,
Amersfoort
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jectie. Simultaan werd EMG data verzameld. De rich-
ting van maximale spieractivatie (Principal Action, PA)
werd geschat 3,4. 

Resultaten:
Na lidocaïne injectie nam pijn af en armkracht en bewe-
gingsrange toe. Voor pijn onderdrukking werden PA's
van de arm adductoren waargenomen tijdens abductie
krachtrichtingen. Na pijn onderdrukking herstelde dit
pathologische patroon. 

Discussie:
We namen aan dat de deltoideus het missende elevatie
moment van de supraspinatus overneemt, resulterend in
een grotere omhoog gerichte subluxerende kracht, i.e.
pijn. We concludeerden dat de arm adductoren co-con-
traheren om de translatie van de humeruskop (pijn) tegen
te gaan. Dit ten koste van het armabductie moment.

Na lidocaine "voelen" patiënten de GH translatie
omhoog niet en worden de adductoren niet meer
ingezet om de humerus kop naar beneden te trekken.
RoM en arm kracht nemen toe, ten koste van de GH
stabiliteit en verdere beschadiging van de subacromiale
weefsels.
Er is een conflict tussen GH stabiliteit en GH mobiliteit.
Na een transpositie van de m .teres major de humerus-
kop naar beneden trekken terwijl een abductie moment
geleverd wordt. 

Het conflict is opgelost!

Steenbrink, J.H., de Groot, C.G.M. Meskers, M.A.J. van de
Sande, P.M. Rozing. Afdeling Orthopedie en Afdeling
Revalidatie Geneeskunde, Leids Universitair Medisch
Centrum, Nederland

Acht patiëntjes met een neonatale septische arthritis in 10
schouders ( 2 dubbelzijdig) werden na klinische behande-
ling poliklinisch vervolgd tot aan de volwassen leeftijd. 
Bij 3 kinderen werd de diagnose “septische arthritis“
pas 2 of meer dagen na het begin van de symptomen
gesteld. De gemiddelde follow-up bedroeg 20 jaar. De
secundaire ossificatie en de groei in het proximale
humerus-uiteinde bij deze 3 patiënten ( 5 schouders )
bleek gestoord met als gevolg een gedeformeerde hu-
meruskop en een ernstig gestoorde lengtegroei in 5
humeri. Bij het functieonderzoek van de schouders
werd slechts een geringe exorotatiebeperking van 20°
vastgesteld.

Bij 5 patiënten bij wie de diagnose “ neonatale septische
arthritis van de schouder” binnen 24 uur werd gesteld
en bij wie de behandeling ook binnen 1 dag kon worden
gestart werden slechts milde röntgenologische afwijkin-
gen in de secundaire ossificatiecentra vastgesteld. De

ontwikkeling van het proximale humerus-uiteinde bij
deze 5 patiënten was ongestoord. Bij het laatste polikli-
nische controlebezoek werden bij deze 5 patiënten geen
functiebeperkingen vastgesteld.

Conclusie:
De functionele resultaten na een neonatale septische
arthritis van de schouder zijn op lange termijn gunstig.
Verkorting van de humerus kan echter aanleiding geven
tot cosmetische en psychologische klachten. De beste re-
sultaten worden verkregen indien de diagnose binnen 1
dag na de eerste symptomen worden gesteld, waardoor
de noodzakelijke snelle behandeling kan worden gestart.

C.F.A. Bos. LUMC/ HAGA Ziekenhuis Den Haag locatie
Juliana Kinderziekenhuis 
L.J.C.D. Mol. HAGA Ziekenhuis Den Haag locatie Juliana
Kinderziekenhuis

Langetermijnresultaten na neonatale septische arthritis van de schouder
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dienen gepaste maatregelen te worden genomen en dient het stopzetten van de behandeling met celecoxib te worden overwogen. Patiënten die bekend zijn zwakke CYP 2C9 metaboliseerders te zijn, dienen met voorzichtigheid behandeld te worden. Ernstige huidreacties, waarvan sommige fataal, waaronder exfoliatieve der-matitis, 

syndroom van Stevens-Johnson en toxische epidermale necrolyse werden zeer zelden gerapporteerd bij patiënten die celecoxib toegediend kregen (zie rubriek bijwerkingen). Patiënten lijken het grootste risico van deze reacties te lopen aan het begin van de behandeling: de eerste symptomen van de reactie traden in de meeste gevallen 

op in de eerste maand van de behandeling. Ernstige overgevoeligheidsreacties (anafylaxie en angio-neurotisch oedeem) zijn gemeld bij patiënten die celecoxib toegediend kregen. Patiënten met een voorgeschiedenis van allergie voor sulfonamiden of met allergie voor een ander geneesmiddel kunnen een groter risico lopen ernstige 

huidreacties of overgevoeligheidsreacties te ontwikkelen. De behandeling met celecoxib dient gestaakt te worden bij de eerste tekenen van huiduitslag, mucosalaesies of enig ander teken van overgevoeligheid. Celecoxib kan koorts en andere tekenen van ontsteking maskeren. Bij patiënten die tegelijkertijd werden behandeld met 

warfarine zijn ernstige bloedingen opgetreden. Voorzichtigheid is geboden wanneer celecoxib tegelijk toegediend wordt met warfarine of andere orale anticoagulantia. Celebrex capsules bevatten lactose. Patiënten met de zeldzame erfelijke aandoeningen van galactose-intolerantie, Lapp-lactase deficiëntie of glucose-galactose

malabsorptie mogen dit geneesmiddel niet gebruiken. Bijwerkingen: Vaak (≥1/100, <1/10): sinusitis, bovenste luchtweginfectie, slapeloosheid, duizeligheid, faryngitis, rhinitis, buikpijn, diarree, dyspepsie, fl atulentie, huiduitslag en perifeer oedeem/ vochtretentie. Soms (≥1/1000, <1/100): urineweginfectie, anemie, hyperkaliëmie, angst, 

depressie, vermoeidheid, wazig zien, hypertonie, paresthesie, oorsuizen, myocardinfarct, hartfalen, palpitaties, hypertensie, verergering van hypertensie, hoest, dyspnoe, constipatie, eructatie, gastritis, stomatitis, braken, verergering van gastro-intestinale ontsteking, abnormale leverfunctie, urticaria, beenkrampen, verhoogd SGOT en 

SGPT, verhoogde creatininespiegels en verhoogd ureumgehalte. Zelden (≥1/10000, <1/1000): leukopenie, trombocytopenie, ataxie, smaakverandering, ischemische beroerte, duodenum-, maag-, slokdarm-, intestinale en colonulceratie, dysfagie, darmperforatie, oesofagitis, melaena, alopecia en fotosensibiliteit. Meldingen afkomstig

van de postmarketing surveillance omvatten hoofdpijn, misselijkheid en artralgie, alsook de volgende zeer zeldzame (<1/10.000, waaronder geïsoleerde gevallen): pancytopenie, ernstige allergische reacties, anafylactische shock, verwardheid, hallucinaties, verergering van epilepsie, aseptische meningitis, ageusie, anosmie, verminderd 

gehoor, vasculitis, bronchospasmen, , gastro-intestinale bloeding, acute pancreatitis, (verergering van) colitis, hepatitis, geelzucht, leverfalen, angioneurotisch oedeem, exfoliatieve dermatitis, erythema multiforme, syndroom van Stevens-Johnson, epidermale necrolyse, , myositis, acute nierinsufficiëntie, interstitiële nefritis en niet-

gespecificeerde menstruele stoornissen. Afl everingsstatus: U.R. Registratienummers: RVG 25053/4. Vergoeding en prijzen: Celebrex wordt volledig vergoed binnen het GVS. Voor prijzen wordt verwezen naar de Z-index taxe. Voor medische informatie over dit product belt u met 0800-MEDINFO (6334636). De 

volledige productinformatie (SPC van 9 februari 2006) is op aanvraag verkrijgbaar bij de registratiehouder: Pfizer bv, Postbus 37, 2900 AA Capelle a/d IJssel.

Postbus 37
2900 AA  Capelle aan de IJssel
www.pfizer.nl

Relieving pain. Empowering lives.
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Proefschriftbespreking

Geert T. Ensing. Prevention and treatment of biomaterial related infection in
orthopedics: A study of application of ultrasound and of antibiotic release.
Academisch proefschrift, 13 februari 2006 te Groningen.

De promotie van Ensing is de volgende uit de rij van
promovendi uit de Groningse onderzoeksgroep met
als thema biomateriaal of antibioticumhoudend bot-
cement gerelateerd aan infecties.

Hoofdstuk 1: In de introductie beschrijft Ensing dat
een biofilm rond implantaten zorgt voor een verhoogde
resistentie tegen antibiotica door mogelijke remming
van de penetratie van antibiotica, een veranderd che-
misch milieu of invloed van het fenotype van bepaalde
bacteriekolonies.
Hij stelt dat de afgifte van antibiotica uit de cementman-
tel rond een prothese niet ideaal is. Slechts 15% van het

antibioticum wordt afgegeven, terwijl uit gentamicine-
kralen 70% in 14 dagen tijd diffundeert. Idealiter zou de
afgifte uit de cementmantel hoger moeten zijn, en ook
na de initiële afgiftepiek langer moeten voortduren.
Laagintens laagfrequent ultrageluid kan een mechanisch
effect hebben op het transport van bijvoorbeeld antibio-
tica in biofilms of bacteriële membranen. Eerdere in vitro
studies, uitgevoerd door de groep van Pitt uit Utah waar
Ensing een deel van zijn onderzoeksperiode heeft door-
gebracht, lieten een positief effect zien op de groeirem-
ming van Escherichia coli en Pseudomonas aeruginosa.
Hierop voortbordurend komt Ensing tot zijn tweeledige
doel van dit proefschrift: Enerzijds het verbeteren van de
antibioticumafgifte uit een ‘local drug delivery’-sys-
temen’ (lees: botcement); anderzijds het bestuderen van
effect van ultrageluid in combinatie met antibioticumaf-
gifte op het doden van de bacteriële biofilm.

Hoofdstuk 2: In de eerste studie wordt gekeken naar
het effect van ultrageluid op afgifte uit 3 typen
botcement (CMW 1 G, Palacos R-G en Palamed G).
Dit hoofdstuk is iets aangepast na eerder te zijn versche-
nen als hoofdstuk in het proefschrift van Hendriks uit
2003. Na 18 uur blootstelling van vers botcement aan
46,5 kHz ultrageluid met vaste intensiteit en pulsfre-
quentie werden hogere afgiftewaarden gemeten, maar
kon geen significant verschil worden aangetoond met
betrekking tot het ultrageluideffect op de 3 typen
cement. Door middel van een lineair regressiemodel
gebaseerd op de gecombineerde resultaten van de 3
typen cement kon wel significantie worden bereikt.
Ultrageluid toegepast op ‘uitgelekt’ botcement (na 3
weken suspensie) leidde niet tot toename van de (op dat
moment geringe) afgifte.
Ensing noemt als verklaring voor het ultrageluideffect
mogelijke optredende microstromingen dan wel ver-
hoogde locale temperatuur rond de cementsamples. Hij
heeft echter geen effect van het ultrageluid op de bad-
watertemperatuur kunnen meten. Daarentegen werd
wel een significante regressiecoëfficiënt vastgesteld voor
badwatertemperatuur. Dit doet bij mij de vraag rijzen
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hoe de standaardisatie was van de kamertemperatuur
gedurende het experiment, hierover wordt geen uit-
spraak gedaan. Wel geeft de auteur aan dat het interes-
sant is in toekomstige experimenten de locale tempera-
tuur op sampleniveau te meten, en tevens de tijdsduur
na initiële afgiftepiek te bestuderen gedurende welke ul-
trageluid op botcement nog een positief effect heeft.

Hoofdstuk 3: In dit hoofdstuk wordt een correlatie aan-
getoond tussen de afgifte van gentamicine uit Septopal-
kralen na 2 weken en het toegenomen aantal poriën
tussen 0,1 en 0,01 micrometer. Een toename van afgifte
met 15% uit de kralen na blootstelling aan ultrageluid
wordt niet gezien voor de 3 eerder genoemde cement-
typen. De verandering van porositeit treedt ook niet op
in de 3 typen botcement. In een appendix op hoofdstuk
3, toegevoegd nadat Copal botcement op de markt was
gekomen, wordt beschreven dat de afgifte van clinda-
mycine, maar niet die van gentamicine, door ultrageluid
met ongeveer 10% significant stijgt.

Hoofdstuk 4: In een interessante studie worden Copal
en Palacos R-G vergeleken. Copal bevat twee keer
zoveel gentamicine als Palacos G en daarnaast ook clin-
damycine. Na 28 dagen werd voor Palacos R-G een
afgifte in vitro gemeten van 4,4% van het aanwezige an-
tibioticum. Voor Copal betrof deze 40,5%, terwijl 65%
van het aanwezige clindamycine werd afgegeven.
De inhibitie van de groei van Staphylococcus aureus en
een gentamicine-resistente stam van coagulase nega-
tieve stafylokokken (CNS) werd gemeten op een
agarplaat. Palacos R-G kon alleen de groei remmen van
S. aureus tot 24 uur, terwijl door Copal de groei van
zowel S. aureus als CNS tot 28 dagen werd geremd.
De resultaten van een experiment waarbij het aantal
bacteriën werd geteld in een biofilm op botcement zijn
helaas niet volledig correct weergegeven en daarom
moeilijk interpreteerbaar.
Wel fraai weergegeven zijn de resultaten van het experi-
ment waarbij de groei van bacteriën en biofilm op
Palacos R, Palacos R-G en Copal zijn afgebeeld met
confocale lasermicroscopie. De CNS-biofilmdikte was
aanvankelijk kleiner dan die van S. aureus, maar nam toe
in de loop van 7 dagen op de 3 typen botcement. Alleen
op Copal was er een daling te zien van het initieel al
geringe percentage levende bacteriën in de biofilm op
dit cement. De S. aureus biofilm op Palacos R-G was
weliswaar dunner dan die op Palacos R, maar na 7 dagen
was er een toename te zien van het aantal vitale
bacteriën, vooral in de buitenste lagen van de biofilm.
Een hoge initiële afgifte van gentamicine boven MIC-
waarde (minimaal inhiberende concentratie) voor de re-
sistente CNS-stam kan volgens Ensing een verklaring
zijn van het feit dat het aantal CNS minder is op Palacos
R-G dan op Palacos R. Interessant is dat de extracellu-
laire polymere substantie in de biofilm toeneemt in 7

dagen, mogelijk als gevolg een overlevingsmechanisme
van bacteriën na blootstelling aan antibiotica.

Hoofdstuk 5: Het verschil in structuur en porositeit van
Palacos R-G en Copal botcement en Septopal kralen
voor en na afgifte van antibioticum werd bestudeerd.
Het betreft deels een herhaling van de experimenten be-
schreven in hoofdstuk 3, waarbij nu ook scanning elek-
tronen microscopie werd gebruikt. Dit levert enkele
fraaie illustratieve plaatjes op die weergeven dat Septopal
een meer open structuur heeft dan botcement.
Hierdoor kan antibioticumafgifte meer van binnenuit
optreden, in tegenstelling tot botcement waarbij afgifte
meer een oppervlaktefenomeen is. In de discussie bere-
deneert Ensing dat niet alleen de toevoeging van glycine
aan het PMMA van Septopal, maar ook een ander fabri-
cageproces leidt tot grotere porositeit van Septopal.

Hoofdstuk 6: In dit hoofdstuk wordt opnieuw het
effect onderzocht van ultrageluid in combinatie met an-
tibioticumafgifte op de remming van bacteriegroei.
Escherichia coli, S. aureus, P. aeruginosa en 2 CNS-
stammen werden blootgesteld aan Copal, Palacos R-G
of Palacos R. De vraag is waarom dit keer een andere
gentamicine-resistente stam van CNS is onderzocht dan
de stam die in hoofdstuk 4 al uitvoerig is bestudeerd. 
Door een antibioticum- en een ultrageluidratio (tussen
0 en 1) te definiëren heeft Ensing geprobeerd de resul-
taten overzichtelijk weer te geven. Mijn inziens maakt
dit de resultaten echter moeilijk interpreteerbaar; want
op het eerste gezicht is het vreemd dat ultrageluid de
bacteriegroei tot bijvoorbeeld de helft kan reduceren,
waar het antibioticum de groei al volledig leek te
remmen met een ratio van 1,00. 
Het maken van onderscheid tussen planktonische en
biofilmbacteriën is een goed idee en kan het effect van
antibioticumafgifte, al dan niet gecombineerd met ul-
trageluid, nog inzichtelijker maken. Dit is belangrijk
omdat algemeen wordt verondersteld dat met name
biofilmgroei de bestrijding van implantaatinfecties
moeilijker maakt.
Opvallend is dat Copal zonder ultrageluid de stammen
met de laagste MIC-waarde voor clindamycine het
slechtste lijkt te remmen en vice versa, terwijl ook de
gentamicine-resistente en clindamycine-gevoelige stam
beter lijkt te worden geremd door Palacos R-G. Hierop
wordt in de discussie niet verder ingegaan. Uiteraard
gaat hij wel in op de significante verbetering door ultra-
geluid van de antibacteriële werking tegen S. aureus en
CNS-stammen. Met name het gunstige effect bij de
gentamicine-resistente bacterie noemt hij als belangrijke
winst omdat deze resistente varianten ook al in
prothese-infecties zijn gesignaleerd. Ensing stelt dat ul-
trageluid toegepast in de vroege postoperatieve periode
de vorming van een biofilm uit aanwezige planktonische
bacteriën (contaminatie) kan helpen voorkomen.
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Hoofdstuk 7 is interessant omdat hierin een konijnen-
infectiemodel wordt gebruikt om het effect van ultrage-
luid met botcement te bestuderen. Dit experiment heeft
een andere insteek dan laatstgenoemde stelling in het
vorige hoofdstuk. Nu wordt eerst een biofilm aange-
bracht op het cement alvorens deze wordt geïmplan-
teerd. Waarschijnlijk is het experiment beschreven in dit
hoofdstuk eerder opgezet dan dat in het vorige
hoofdstuk, want het is opmerkelijk dat nu wordt
gekozen voor een E. coli stam die eerder juist niet een
significant ultrageluid liet zien. Vergeleken worden
Palacos met systemisch gentamicine, vers Palacos G en
‘uitgelekt’ Palacos G (na 2 weken in vitro afgifte). Een
significant effect, althans voor de 3 experimentgroepen
gezamenlijk, van een 48 uur durende blootstelling aan
ultrageluid kon worden aangetoond.
De redenering dat dit experiment het effect van ultrage-
luid op Palacos G heeft onderschat komt wat gezocht
over. Intrigerend blijft de mogelijkheid dat deze
techniek mogelijk een deel van de prothese-infecties kan
voorkomen.
Jammer is dat in dit proefschrift het cement niet werd
toegepast zoals in de huidige derde generatie cemente-
ringstechniek, dat wil zeggen met het vacuümgemixte

compactere cement. Hierdoor blijft de vraag open wat
het effect van ultrageluid op compacter cement is.

Hoofdstuk 8: In het laatste hoofdstuk worden de resul-
taten en discussies van de eerdere hoofdstukken nog
eens op een rij gezet. Ensing komt met een 6 voorstellen
voor verder onderzoek.

Al met al een fraai proefschrift waarin Ensing zich vooral
heeft gericht op het verder onderbouwen van de
mogelijke toepassing in de kliniek van ultrageluid bij het
implanteren van gecementeerde prothesen. De lezer
wordt meegenomen in de boeiende wereld van de bio-
filmformatie en cementkarakteristieken. Op de omslag
wordt de klapschaats afgebeeld. Of deze toepassing van
ultrageluid net zo’n revolutie te weeg zal brengen als de
klapschaats in de schaatswereld valt te bezien. Niet alle
vragen worden beantwoord, en nieuwe vragen worden
opgeroepen. Dit maakt dit proefschrift juist een aan-
winst, want dit vormt immers weer een fundament
waarop verder onderzoek kan worden opgebouwd.

Dr. M.W. Nijhof, arts-assistent orthopedie UMCU

VERKORTE PRODUCTINFORMATIE

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. De beslissing 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. Reumatoïde artritis, de aan-
bevolen dosis is 90 mg eenmaal daags. Acute jichtartritis, de aanbevolen dosis is
120 mg eenmaal daags en moet alleen voor de acute symptomatische periode wor-
den gebruikt met maximaal 8 dagen behandeling. De aanbevolen dosering bij elke
indicatie is tevens de maximale dosering voor die indicatie.
Aangezien de cardiovasculaire risico's van etoricoxib kunnen toenemen met de
dosis en duur van de blootstelling, dient de kortst mogelijke behandelingsduur en
de laagste effectieve dagdosis toegepast te worden. De behoefte van de patiënt aan
symptomatische pijnverlichting en zijn respons op de behandeling dienen periodiek
worden geherevalueerd te worden, in het bijzonder 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, perifeer arterieel vaatlijden en/of cerebrovas-
culaire ziekte.

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 klinische studies suggereren dat het gebruik van geneesmiddelen
uit de klasse van de selectieve COX-2-remmers gepaard kan gaan met een verhoogd
risico op trombotische voorvallen, in het bijzonder myocardinfarct en beroerte ten
opzichte van placebo en sommige NSAIDs. Aangezien de cardiovasculaire risico's van
etoricoxib kunnen toenemen met de dosis en duur van de blootstelling, dient de kortst
mogelijke behandelingsduur en de laagste effectieve dagdosis toegepast te worden.
Patiënten met belangrijke risicofactoren voor cardiovasculaire voorvallen (b.v. hyper-
tensie, hyperlipidemie, diabetes mellitus, roken) dienen slechts na zorgvuldige over-
weging te worden behandeld met etoricoxib.
Gezien het ontbreken van een plaatjesremmend effect zijn COX-2-selectieve remmers
geen substituut voor acetylsalicylzuur ter profylaxe van trombo-embolische cardiovas-
culaire ziekten. Daarom dienen behandelingen met aggregratieremmers niet gestopt
te worden .Voorzichtigheid moet worden betracht bij patiënten met een voorgeschie-
denis 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 con-
trole van de bloeddruk. Als de bloeddruk aanzienlijk stijgt, moet een alternatieve
behandeling worden overwogen.
Als tijdens de behandeling bij patiënten de functie van een van de bovengenoemde
orgaansystemen achteruitgaat, dienen passende maatregelen genomen te worden en
dient stopzetting van de behandeling met etoricoxib te worden overwogen.
Ouderen en patiënten met een nier-, lever- of hartfunctiestoornis die etoricoxib gebrui-
ken moeten onder passend medisch toezicht blijven.

Voorzichtigheid moet worden betracht bij de instelling van behandeling met etoricoxib
bij patiënten met dehydratie. Etoricoxib kan koorts en andere ontstekingsverschijnse-
len maskeren.
Via post-marketing surveillance werden ernstige huidreacties, waarvan sommige
fataal, waaronder exfoliatieve dermatitis, syndroom van Stevens-Johnson en toxische
epidermale necrolyse zeer zelden gerapporteerd in verband met het gebruik van
NSAIDs, waaronder etoricoxib en enkele selectieve COX-2-remmers.
De hoeveelheid lactose in iedere tablet is waarschijnlijk niet voldoende om intoleran-
tieverschijnselen op te wekken.

Interacties 
Warfarine, ACE-remmers, angiotensine II-antagonisten, cyclosporine of tacrolimus,
lithium, methotrexaat, ethinylestradiol/norethindron, digoxine, rifampicine,
hormoonsubstitutie. Comedicatie met geneesmiddelen die vooral door sulfotransfe-
rasen 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.

Afleverstatus 
UR

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

Medische vragen over een Pfi zer geneesmiddel? 
Bel gratis 0800-MEDINFO (633 46 36) of kijk voor meer informatie op www.pfi zer.nl.

1)  IMS Data NSAIDs   2)  Verdickt W et al. Scand J Rheumatol 1992; 21: 85-91.   3)  Melo Gomes JA et al. Ann Rheam Dis 1993; 52: 881-885.   4)  Bocanegra et al. J Rheumatol 1998;25:1602-1611.  5)  SPC Arthrotec

Verkorte productinformatie Arthrotec (oktober 2004) Samenstelling: Arthrotec 50 en Arthrotec 75 bevatten 200 mcg misoprostol en respectievelijk 50 en 75 mg diclofenac. Indicaties: Arthrotec is bestemd voor patiënten die het NSAID 

diclofenac nodig hebben met misoprostol. Diclofenac in Arthrotec is bestemd voor de symptomatische behandeling van osteoartrose en reumatoïde artritis. Misoprostol in Arthrotec is bedoeld voor patiënten die dit nodig hebben voor de 

preventie van door NSAID’s geïnduceerde maag- en duodenumulceratie. Farmacotherapeutische groep: anti-inflammatoire middelen/ antireumatica in combinatie met andere middelen, ATC-code: M01BX. Dosering: Arthrotec 50: 2 tot 3x 

per dag 1 tablet. Arthrotec 75: 2x per dag 1 tablet. Tabletten niet kauwen of oplossen, heel doorslikken en met voedsel innemen. Contra-indicaties: Actieve maag- of duodenum ulcera of actieve gastro-intestinale bloeding of andere actieve 

bloedingen; zwangerschap, zwangerschapswens of borstvoeding; overgevoeligheid voor diclofenac, acetylsalicylzuur, andere NSAIDs, misoprostol, andere prostaglandinen of andere bestanddelen van het product; astma aanvallen, urticaria of 

acute rhinitis veroorzaakt door acetylsalicylzuur of andere NSAIDs Waarschuwingen en voorzorgen: Nier/hart/lever: Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met nier-, hart- of leverinsufficiëntie, bij ouderen, bij gelijktijdig gebruik met ciclos-

porine, bij patiënten die met diuretica worden behandeld of op een andere manier risico lopen op hypovolemie of vochtretentie en bij gelijktijdig gebruik met ACE-remmers. Bloed/maagdarmkanaal: Vanwege verminderde plaatsjesaggregatie 

wordt extra aandacht aanbevolen bij hematopoëtische aandoeningen of bij afwijkingen met onvolledige stolling of bij patiënten met een cerebrovasculaire bloeding in de voorgeschiedenis. Voorzichtigheid isgeboden bij patiënten die lijden 

aan colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn, bij ouderen en bij patiënten die langdurig behandeld worden met corticosteroïden, andere NSAIDs of anti-coagulantia. Overgevoeligheid: NSAIDs zouden het optreden van bronchospasme kunnen 

uitlokken bij patiënten die lijden aan of een voorgeschiedenis hebben van bronchiale astma of een allergische aandoening. Langdurige behandeling: Patiënten die langdurig behandeld worden met NSAIDs moeten uit voorzorg gecontroleerd 

worden. Hoofdpijn veroorzaakt door langdurige, hoog gedoseerde behandeling met analgetica dient niet behandeld te worden met hogere doses van het geneesmiddel. Arthrotec zou koorts en dus de onderliggende infectie kunnen maskeren. 

Bijwerkingen: Trombocytopenie, leukopenie, agranulocytose, hemolytische anemie, aplastische anemie. Slaperigheid, paresthesie, geheugenstoornis, desoriëntatie, gezichtsstoornissen, tinnitus, slapeloosheid, prikkelbaarheid, convulsies,

depressie, angst, nacht-merries, tremoren, psychotische reacties, smaakstoornis, hoofdpijn, duizeligheid en vermoeidheid. Symptomen van aseptische meningitis. Hypotensie, hypertensie, oedeem, hartkloppingen, pijn op de borst en hart-

falen. Abdominale pijn, diarree, misselijkheid, dyspepsie, flatulentie, braken, gastritis en oprisping. Maagzweer, stomatitis, verlaging van hemoglobine als gevolg van gastrointestinaal bloedverlies, slokdarmbeschadigingen. Anorexia, droge 

mond, bloeding, geperforeerd ulcus, glossitis, andere gastrointestinale klachten, obstipatie. Gastro-intestinale ulcera, mogelijk met bloeding en intestinale perforatie. Verhogingen van SGPT, SGOT, alkaline fosfatase of bilirubine. Hepatitis 

met of zonder geelzucht. In geïsoleerde gevallen zou ernstige, snel optredende hepatitis kunnen voorkomen. Uitslag (urticaria, erythema multiforme), fotosensitiviteitsreacties, Steven-Johnson’s syndroom, acute toxische epidermale necro-

lyse, overgevoeligheid waaronder astma en angio-oedeem, purpura waaronder allergische purpura en haaruitval, ontsteking van de bloedvaten en pneumonitis. Overgevoeligheidsreacties zoals pruritus. Het uitbreken van huiduitslag met 

blaasjesvorming, roodkleuring van de huid en vermeerdere afschilfering. Anafylactische/ anafylactoïde systemische reacties; oedeem van het gelaat en de tong, hypotensie en shock. Oedeem. Het gebruik van NSAIDs kan gepaard gaan met 

renale pathologie inclusief papillaire necrose, interstitiële nefritis, nefrotisch syndroom, proteïnurie, hematurie, acute nierinsufficiëntie en nierfalen. Menorragie, tussentijdse bloedingen en vaginale bloedingen zijn gemeld bij premenopausale 

vrouwen en vaginale bloedingen bij postmenopausale vrouwen. In incidentele gevallen is een verergering van de ontstekingsverschijnselen geassocieerd met infecties gerapporteerd in samenhang met de behandeling met NSAIDs. Afl eve-

ringsstatus: U.R. Registratienummers: RVG 16410 en 20871. Vergoeding en prijzen: Arthrotec wordt volledig vergoed binnen het GVS. Voor prijzen wordt verwezen naar de Z-Index taxe. Voor medische informatie over dit product belt u met 

0800-MEDINFO (6334636). De volledige productinformatie (SPC van 23 september 2004) is op aanvraag verkrijgbaar bij de registratiehouder: Pfizer bv, Postbus 37, 2900 AA Capelle a/d IJssel.  

Postbus 37
2900 AA Capelle aan den IJssel
www.pfi zer.nl
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Nederlands onderzoek in buitenlandse tijdschriften

Perioperative contamination in primary total hip arthroplasty.

P.G.M. Maathuis, D. Neut, H.J. Busscher, H.C. van der Mei en J.R. van Horn.

Clin Orthop Rel Res 2005;433:136-9.

Vraagstelling Opsporen van een mogelijke bacteriële
contaminatie van een totaleheupprothese (THP) door
bij deze ingreep gebruikte instrumenten. 

Opzet Prospectieve studie bij opeenvolgende THP’s.

Locatie Universitair Medisch Centrum Groningen.

Patiënten 67 opeenvolgende patiënten bij wie een
primaire THP’s werd geïmplanteerd.

Interventie Tussen juli 2001 en december 2002
werden 67 primaire THP’s geplaatst in het UMCG (!).
Volgens een vast protocol werden bij elke ingreep 6
kweken (swabs) afgenomen. 
1) kleinste acetabulumreamer (direct na incisie; voor
gebruik); 2) grootste ongebruikte acetabulumreamer
na afsluiten voorbereiding acetabulum, 3) als 1 voor
femurrasp, 4) als 2 voor femurrasp, 5) acetabulair bot
verwijderd tijdens reamen en 6) als 5 voor femoraal
bot. Aërobe en anaërobe kweken stonden in gedu-
rende 7 dagen.

Uitkomstmaat Kweekuitslag.

Resultaten 26 van de 402 (67x6) kweken (6.5%) waren
positief. Deze werden aangetroffen in 21 patiënten
waarbij bij 20 patiënten (30%) er sprake was van direct
contact met de geplaatste prothese (minimaal kweek
1,3,5 of 6 positief) Hierbij waren 28 verschillende bac-
teriestammen aangetoond waaronder13x CNS en 2x S.
aureus.

Conclusies In deze studie is er bij 30% van de patiënten

bij wie een primaire THA werd geplaatst al sprake van
een mogelijke bacteriële contaminatie van de heuppro-
these, veroorzaakt door de acetabulaire- en/of femorale
reamers, als ze de operatiekamer verlaten of nog sterker:
voordat de prothese geheel geplaatst is.

Commentaar Dit is een onderzoek met een wezenlijke
vraagstelling, gedegen opzet en goed gerapporteerd.
Eén punt van kritiek is er wel. Het materiaal van kweken
5 en 6 is eigenlijk op voorhand al behoorlijk ‘besmet’:
a] Als deze kweken bedoelt zijn om een maat te zijn

voor besmetting door de op voorhand steriel geachte
instrumenten/reamers dan past het niet de positieve
kweken van acetabulair en femoraal gereamd en
geraspt bot (12 van de 26 positieve kweken) op te
tellen bij die van positieve uitslagen voor de onge-
bruikte reamers. Het is een geen zuivere dubbeltel-
ling, wel een geval van appels en peren en hierdoor
wordt het eindtotaal onterecht verhoogd.  

b] Het kan nooit duidelijk zijn wat de oorzaak van de
besmetting van het verwijderde bot is. Dit zou ook
zeer wel door een geperforeerde handschoen of door
contaminatie van mes, zuigbuistip of lichthandvat
kunnen komen; of gewoon door de lucht.

Dit maakt weliswaar dat de gestelde 30% lager moet zijn
maar dat het een substantieel percentage is wordt zeer
aannemelijk gemaakt in deze studie. Het maakt ons op
pijnlijke wijze duidelijk dat zelfs een vaste waarde in ons
orthopedisch leven, instrumenten zijn steriel als je ze
gaat gebruiken, ineens een leugen blijkt te zijn. Het is
als een kind dat hoort dat Sinterklaas niet bestaat.

C.C.P.M. Verheyen
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Vraagstelling Wat zijn de resultaten op de lange termijn
van gecementeerde totaleheupprothesen (THP’s) met
de indicatie dysplasiecoxartrose waarbij een pandak
werd geplaatst? 

Opzet Retrospectieve opvolging van een -grotendeels-
eerder beschreven cohort.1

Locatie Academisch Medisch Centrum Amsterdam.

Patiënten 102 patiënten (79 mannen en 23 vrouwen)
met dysplasiecoxartrose; gemiddelde leeftijd 65 jaar
(35-85). 

Interventie Tussen 1974 en 1993 werden bij deze pa-
tiënten 116 primaire gecementeerde THP’s geplaatst
met pandakplastiek (drie spanen) via een anterolaterale
benadering door één operateur (RKM). 

Uitkomstmaat Primair: revisie wegens loslating van de
acetabulumcomponent; secundair: Harris Hip Score en
diverse radiologische parameters.

Resultaten HHS van 90 (50-100) waarbij 83% uitste-
kend/goed scoorde. Behoudens 2 infecties geen be-
langrijke complicaties. Overleving (revisie cup) na 10 jr:
95%; 15 jr: 85% en 20 jr: 78%. Met radiologische
loslating als eindpunt is dit 10 jr: 94% en 15 jr: 82%. Alle
grafts lieten een remodellering zien. Er kon geen relatie
worden aangetoond tussen Crowe classificatie (mate
van subluxatie) of CE-hoek en overleving.

Conclusie De gebruikte strategie van een laagdrempeli-
ge toepassing van een pandakplastiek bij een dysplasie-
coxartrosis leidt tot een goed langetermijnresultaat.

Commentaar Bijna 80% overleving na ongeveer 20 jaar
is een prima resultaat. Zoals elk onderzoek met een
lange opvolging heeft ook deze studie zichtbaar last van
uitvallers en is het niet altijd even gemakkelijk de
getallen te volgen: 102 patiënten ,42 overleden, 12 lost
to follow-up, 40 klinisch en radiologisch vervolgd en 54
HHS opgetekend?!
Er wordt helder gesteld dat peroperatief laagdrempelig
voor een pandak werd gekozen (daarom 75% Crow I
dysplasie; marginale subluxatiepositie femurkop). Veelal

echter wordt in vergelijkbare literatuur de groep Crowe
I  niet geïncludeerd als het gaat om pandakplaatsing bij
dysplasiecoxartrosis. Bij toeval publiceert de JBJS [Am]
in het parallelle nummer een artikel met ook een
onderzoek naar de langetermijnoverleving van de (gece-
menteerde) acetabulumcomponent na een THP wegens
dysplasiecoxartrose.2 Hier blijkt dat het spaarzaam
toepassen van een pandakplastiek (17%) tot een 20-jaars-
overleving van slechts 63% voor de gehele groep leidt.
Wel betreft het hier een jongere patiëntengroep. De
Amsterdamse keuze voor één strategie lijkt de juiste te
zijn. De jongere patiënten in het AMC hebben zeer
waarschijnlijk een intertrochantere proximale femuroste-
otomie met pandakplatiek ondergaan; met bewezen
goed lange termijnsresultaat.3 Aan de andere kant geldt
dit ook voor een gemedialiseerde cup waarbij restdefec-
ten met cement opgevuld werden (86% overleving na 20
jaar) en is het ook nog zo dat ‘impaction bone-grafting’
bij acetabulaire defecten een vergelijkbare overleving laat
zien.4,5 Het is duidelijk dat de AMC-groep aantoont dat
de gekozen strategie voor dysplasiecoxartrose naar uit-
stekende resultaten leidt; net zo duidelijk als het is dat er
niet één waarheid maar wel vaak één geloof bestaat.

1. Marti RKI, Schuller HM, van Steijn MJ. Superolateral bone
grafting for acetabular deficiency in primary total hip replace-
ment en revision. J Bone Joint Surg [Br] 1994;76-B:728-34.

2. Chougle A, Hemmady MV, Hodgkinson. Long-term survi-
val of the acetabular component after total hip arthroplasty
with cement in patients with developmental dysplasia of the
hip. J Bone Joint surg [Am] 2006;88-A:71-9.

3. Haverkamp D, Marti RK. Intertrochanteric osteotomy
combined with acetabular shelfplasty in young patients with
severe deformity of the femoral head and secondary osteoar-
thritis. A long-term follow-up study. J Bone Joint Surg [Br]
2005;87-B:25-31.

4. 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 Surg [Am] 2005;87-A:280-5.

5. Schreurs BW, Busch VJJF, Welten ML, Verdonkschot N,
Slooff TJJH, Gardeniers JWM. Acetabular reconstruction
with impaction bone-grafting and a cemented cup in patients
younger than fifty years old. . J Bone Joint Surg [Am]
2004;86-A:2385-92.

C.C.P.M. Verheyen

Total  hip replacement with a superolateral bone graft for osteoarthritis
secondary to dysplasia. A long-term follow-up.

P.T. de Jong, D. Haverkamp, H.M. van der Vis en R.K. Marti.

J Bone Joint Surg [Br] 2006;88-B:173-8.
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Verenigingsnieuws

Congres stichting 'Sport & Orthopedie' tijdens het WK voetbal 2006

(Voorlopig) programma congres ‘Is (top)sport gezond?'
Hotel en Congrescentrum Papendal te Arnhem, vrijdag 23 juni 2006

08.30 uur Inschrijving en koffie en informatiemarkt
09.30 uur Inleiding congres 
Dagvoorzitter ochtend: Otto Stibbe 

Sport & Knie 
09.35 uur Die verdraaide knie - prof.dr. R. Diercks
09.50 uur Belastingsprofiel van de knie in sport - dr. T. Hoogervorst
10.10 uur Ligamentaire letsels van de knie en artrose? - C. van der Hart
10.30 uur Is revalidatie afhankelijk van biologisch herstel? - J. Alberga
10.50 uur Discussie 
11.00 uur Koffie-pauze en informatiemarkt 

Sport & Kraakbeen 
11.30 uur Kraakbeenletsels, stand van zaken 2006 - dr. D. Saris
11.50 uur Sport en artrose, wat is de evidence? - E. Goedhart 
12.10 uur De sporter met artrose: conservatieve opties - D. Spanjersberg
12.30 uur De sporter met arthrose: operatieve opties - drs. R. Heiboer
12.50 uur Discussie 
13.00 uur Lunch en informatiemarkt

Tijdens het komende WK voetbal 2006 in Duitsland or-
ganiseert de stichting ‘Sport & Orthopedie’ i.s.m. het
NPi op Papendal op vrijdag 23 juni een uniek congres
met als thema ‘Is (top)sport gezond?’ Sinds 2000 orga-
niseert de stichting ‘Sport & Orthopedie’ om de 3 jaar
een groot sportmedisch congres. In 2000 tijdens het
EK-voetbal in Nederland en België was het thema
‘Voetbal en (be)letsels'. In 2003 in Rotterdam tijdens
het ABN-AMRO-tennistoernooi was het hele program-
ma gewijd aan het onderwerp ‘Kinderen en (top)sport’.
Meer informatie is te vinden op de internetsite van de
stichting (http://www.sportenorthopedie.nl/).

Waar en wanneer?
Het congres vindt plaats op vrijdag 23 juni 2006 in de
grote congreszaal in Hotel en Congrescentrum Papen-
dal te Arnhem. Net als bij het congres in 2000 verzorgt
het NPi de gehele congresorganisatie, waaronder de in-
schrijving: 
(http://www.paramedisch.org/cursussen/fysiothera-
peuten/congressen.asp?id=32&categorie_id=). 

Voor wie?
Het congres is bedoeld voor: (sport)fysiotherapeuten,
sportartsen, bewegingswetenschappers, (club)artsen,
chirurgen, orthopedisch chirurgen, arts-assistenten en
gipsverbandmeesters. Uiteraard wordt voor dit con-
gres accreditatie aangevraagd voor de diverse beroeps-
groepen.

Kosten en goede doelen
De kosten van dit congres bedragen € 195,- inclusief
congresboek, koffie, thee, lunch en borrel. Een groot
deel van de (netto) opbrengst van dit congres gaat naar
goede doelen. In 2000 waren dit de Maag Lever Darm
Stichting en het Ronald Mc Donald Kinderfonds en
2003 waren dit de Stichting Sam, Only Friends, Friends
Indeed en Mappa Mondo. Binnenkort worden de
goede doelen van dit congres bekendgemaakt. 

De volledige inschrijfprocedure verloopt via het NPi.
Inschrijven voor dit congres is nu al mogelijk via het on-
derstaande online inschrijfformulier. 
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Het bestuur meent er goed aan te doen voor de leden
samen te vatten wat het lidmaatschap NOV voor een in-
dividueel lid oplevert. Vooral voor nieuwe leden is het
van belang te weten wat zij van hun lidmaatschap kun-
nen verwachten.

1. Drie keer per jaar Algemene Vergadering (leden-
vergadering); éénmaal tijdens het jaarcongres en tij-
dens de voor- en najaarsvergadering  

2. Twee keer per jaar Wetenschappelijke Vergadering
(voor- en najaarsvergadering) 

3. Toegang tot jaarcongres en aanverwant sociaal
programma (gereduceerd tarief) 

4. Jaarlijkse kwaliteitsbijeenkomsten over relevante
thema’s 

5. Website (besloten ledendeel) 
• Algemene informatie 
• Orthopaedic Knowledge on line (AAOS) 
• E-bibliotheek (met 14 tijdschriften full-text 

online) 
• Patiëntenvoorlichtingsmaterialen

6. Toezending materialen 
• Jaarboek NOV (1/jaar) 
• Nederlands Tijdschrift voor Orthopedie (4/jaar) 

Het bestuur van de Osteoporose Stichting stelt op advies
van de Wetenschappelijke Raad van de Osteoporose
Stichting (WROS) ieder jaar een prijs (Dr. Sijmen
Duursma Prijs) van € 2.500 (zegge tweeduizend vijf-
honderd euro) ter beschikking voor origineel weten-
schappelijk werk dat haar doelstellingen ondersteunt.
De prijs zal worden toegekend op grond van beoorde-
ling van een proefschrift, rapport of werkstuk in de vorm
van een afstudeerscriptie, onderzoekverslag of weten-

schappelijke artikelen in het kader van een hogere be-
roepsopleiding of een universitaire opleiding. Een sa-
menvatting van het werkstuk, dat eigendom blijft van de
inzender, zal ook aan de Osteoporose Stichting ter be-
schikking worden gesteld voor publicatie in het kwartaal-
blad BROS – Osteoporose Nieuws. De publicatie zal
plaatsvinden in samenwerking met de WROS (uiteraard
in nauwe samenwerking met de prijswinnaar).
Het onderzoek moet patiëntgebonden zijn. Het moet

• Acta Orthopaedica plus supplementen (6/jaar) 
• Proefschriften 
• Algemeen orthopedische richtlijnen 
• CIA richtlijnen (losbladig) plus klapper

7. Toegang tot subsidies, grants en financiële onder-
steuning 
• Promotieonderzoek/uitbrengen van proef-

schrift 
• Fellowships (EFORT, Van Rensstichting) 
• Mathijssenprijs

8. Orthopedisch publieksmagazine (4/jaar) t.b.v. de
maatschap 

9. CCOC cursus voor assistenten 
10. Vanuit het NOF lidmaatschap van de NOV 

• Toegang tot uitwisselingsprogramma’s 
• Internationale NOF-Congressen (gereduceerd 

tarief) 
• Toegang tot Göran Bauer Grant

11. Bestuurlijke ondersteuning 
• Algemene ondersteuning leden (uitvoering 

geven aan het Strategisch Plan Orthopedie) 
• Belangenbehartiging 
• Commissies 
• Werkgroepen

Wat levert het lidmaatschap NOV op?

Dr. Sijmen Duursma Prijs 2006

Dagvoorzitter middag: Henk Spaan 

Is (top)sport gezond, Catch 22? 
14.00 uur Mini-battle: Is topsport gezond?
14.55 uur Prestatie beïnvloedende middelen in de sport - prof.dr. H. Kuipers 
15.10 uur Thee-pauze en informatiemarkt 

Actuele sportonderwerpen 
15.30 uur Mini-battle:Topsport: aanleg of training?
16.00 uur Acute hartdood op het sportveld. mythen & feiten – J. Hoogsteen
16.20 uur Discussie 
16.30 uur Cabaretier Freek de Jonge - Sport Waan-zin 
17.00 uur Uitreiking check goede doelen en afsluiting van het congres
17.10 uur Borrel
18.00 uur Afsluiting
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gaan om onderzoek met patiënten of aan (potentiële)
patiënten met osteoporose of om onderzoek aan
materiaal en/of informatie die bij deze groep personen
is verkregen. De taal waarin het rapport wordt gepre-
senteerd mag Nederlands of Engels zijn. Overzichts-
artikelen en literatuurstudies komen niet in aanmerking
voor deelname. De beoordeling zal geschieden door
een onafhankelijke jury van deskundigen op dit terrein.

Geïnteresseerden wordt geadviseerd – voor 1 augustus
2006 - vijf kopieën van het rapport of artikel (geen
PDF-bestand), vergezeld van een curriculum vitae te
zenden aan het volgende adres:

Wetenschappelijke Raad van de Osteoporose Stichting
t.a.v. de heer prof. dr. J.C. Netelenbos, voorzitter
Postbus 185, 3620 AD Breukelen

In 1993 heeft het bestuur van het Anna-Fonds de
speciale Anna-Prijs voor biomedisch onderzoek van het
steun- en bewegingsapparaat ingesteld. De prijs is
bestemd voor een actief wetenschapper, die bijzonder
werk heeft verricht op het gebied van biomedisch
onderzoek van het steun- en bewegingsapparaat. De
prijsuitreiking vindt plaats onder auspiciën van de
Nederlandse Orthopaedische Vereniging. Aan de prijs is
een beloning verbonden van € 10.000,=. Sinds 2000
wordt de prijs tweejaarlijks toegekend.
U wordt uitgenodigd kandidaten voor te dragen voor
de negende prijsuitreiking in 2007. De prijsuitreiking
vindt plaats in januari 2007 tijdens de jaarvergadering
van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging
Aanmeldingen dienen te bestaan uit een motivatie van
het belang van het onderzoek van de kandidaat met een
CV van de kandidaat, waarin de tien belangrijkste publi-
caties apart worden genoemd. Ook de beschrijving van
een lopend onderzoekprogramma kan van nut zijn.

Criteria voor deelname:
• gepromoveerd 
• een herkenbare onderzoekslijn en een perspectiefrijke

professionele levensloop 
• minstens tien peer-reviewed publicaties sinds 1998 als

eerste of laatste auteur
Kandidaten worden beoordeeld door een jury die
gevormd wordt door
Prof. dr. J.H. Arendzen (revalidatie), 
Dr. P.J. Fontijne (orthopedische traumatologie), 
Prof. dr. ir. C.J. Snijders (biomedische technologie), 
Prof. dr. A.J. Verbout (orthopedie), 
Prof. dr. ir. H.C.W. de Vet (klinische epidemiologie).
Inlichtingen kunt u inwinnen bij prof. dr. J.W.W.
Coebergh, telefoon thuis: tel 071-5190312 of mobiel:
06-536 18497. 
Aanmeldingen moeten uiterlijk 1 juli 2006 zijn toege-
zonden aan het bestuur van de Stichting Anna-Fonds,
Johan de Wittstraat 34, 2334 AR Leiden.

In het kader van Kwaliteit heeft het bestuur van de NOV
gedragsregels over de verhouding tussen de orthopedisch
chirurg en de industrie opgesteld voor NOV-leden en
arts-assistenten NOV leden werkzaam in orthopedische
klinieken. Deze gedragsregels werden door de Algemene
Vergadering van 12 januari jl. definitief vastgesteld.

Resultaat van wantrouwen tussen arts en overheid:
‘Nieuw zorgstelsel loopt over 5 jaar weer op de klippen’.

Van de drie pijlers onder het nieuwe zorgstelsel kwak-
kelt er één, de tarifering voor medisch specialisten. De
overige tweetransparantie in kosten en keuzevrijheid
voor de patiënt, zijn al bij voorbaat mislukt, aldus NOV-

voorzitter prof. dr. R.G.T Geesink op de jaarvergade-
ring van de orthopeden in Amsterdam. ‘Als je weet dat
de zorgwet met zijn 41 pagina's maar voor dertien pagi-
na’s over inhoud gaan en de overige 28 over regelgeving
en toezicht, begrijp je wel hoe dat komt. Ondoordacht
en overhaast op een stille namiddag door het parlement
gejast. En wel uit angst dat na de volgende verkiezingen

De Gedragsregels treft u aan op het besloten deel van de
NOV-website. 

Prof. dr. R.G. Pöll,
Vice-voorzitter NOV 
Voorzitter Commissie Kwaliteit

Uitnodiging voor inschrijving voor Anna-Prijs 2007 voor biomedisch
onderzoek van het steun- en bewegingsapparaat

Gedragsregels ‘De Orthopaedisch Chirurg en Industrie’ vastgesteld

Persbericht NOV n.a.v. Jaarrede 2006 Prof. dr R.G.T. Geesink
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een ander kabinet daar wel eens anders over zou kunnen
denken.’ Nu al wordt elk ziekenhuis in Nederland ge-
confronteerd met zeker € 800.000 euro extra kosten.
Die zijn veroorzaakt door de invoering op 1 januari
2006 van het nieuwe zorgstelsel. ‘Dat is, zonder de in-
vesteringen van academische ziekenhuizen, zeker € 100
miljoen, becijfert  prof. Geesink. ’Totale extra kosten
voor overheid, verzekeraars, ziekenhuizen en bedrijfsle-
ven gaan dus al snel richting twee miljard euro. Dat is
een grote bak geld die in een zwart gat verdwijnt waar
geen enkele patiënt beter van wordt.’ Hij waarschuwt
dat over vijf jaar het nieuw ingevoerde statische zorgsys-
teem, evenals het vorige systeem, op de klippen loopt
omdat het gewoonweg te gecompliceerd is en in de da-
gelijkse praktijk bijna niet functioneert. Prof. Geesink:
‘Als je in Den Haag een systeem bedenkt waarbij 6
miljoen Nederlanders een zorgtoeslag moeten ont-
vangen en voor alle Nederlanders de effecten van de no-
claimregeling moet bijhouden, dan kun je uitrekenen
hoeveel administratieve handelingen dit voor iedereen
betekent. Zo heeft de belastingdienst al meer dan 500
mensen extra aangenomen om de zorgtoeslag te kunnen
klaren. De extra uitzendkrachten die dit vergt, worden
door Den Haag zorgvuldig buiten de officiële cijfers
gehouden. De verzekeraars zijn wat terughoudender
met het geven van cijfers over extra personeel. Ook daar
gaat het waarschijnlijk om enkele duizenden mensen.
Denk daarbij met name aan de callcenters. Het bedrijfs-
leven wordt opgezadeld met extra kosten. Die zijn
berekend op meer dan 1 miljard euro, om nog maar te
zwijgen over de extra kosten voor de ziekenhuizen.
Cijfers illustreren dat het gemiddelde algemene zieken-
huis ongeveer 9 functionarissen extra in dienst heeft
moeten nemen om alle nieuwe administratie op tijd op
orde te krijgen. Samen met extra investeringen in ICT
komt dat per ziekenhuis neer op € 800.000,-.’
Uit het buitenland weten we dat systemen met veel
marktwerking veel administratie met zich mee brengen
en dus inherent duurder zijn. Een artikel uit de New
England Journal of Medicine uit 2003 meldt dat de VS

31% van elke gezondheidszorgdollar aan administratie
besteden, terwijl de Canadezen met hun publieke
systeem daar maar 17% aan kwijt zijn. Prof. Geesink:
‘De Nederlandse overheid heeft zijn literatuur dus ook
niet bijgehouden. Dat geldt ook voor het systeem zelf
van meer dan 30.000 DBC's dat hoognodig vereenvou-
digd moet worden.’
Nederland gebruikt, vergeleken met andere OESO-
landen, een bijzonder gecompliceerd systeem voor het
actualiseren van de tienduizenden DBC's.  Daarvoor
zijn per DBC maar liefst 18 stappen nodig. Prof.
Geesink: ’Dat lukt nooit binnen twee jaar, dus ons zorg-
systeem zal ook binnen vijf jaar al weer stranden op
dezelfde klippen als van ons vorig zorgstelsel, gebrek
aan onderhoud. Dit geheel is een symptoom van uit de
hand gelopen wantrouwen tussen artsen, beroepsgroep
en overheid. Straks zien we misschien in de dagelijkse
praktijk op elke behandelaar twee toezichthouders. Eén
die controleert of artsen eerst opschrijven wat ze gaan
doen en de machtiging controleert. De  tweede functio-
naris controleert of we inderdaad wel gedaan hebben
wat we van plan waren. Dit alles moeten  we terugbui-
gen naar onderling vertrouwen, transparantie en verant-
woordelijkheid. Meer respect ook voor de kennis en
ervaring van de zorgprofessionals.‘ 
Volgens prof. Geesink worstelen nu ook zorgverzeke-
raars met grote administratieve problemen: 
‘Als meer dan een paar procent van hun verzekerden
overstapt, geeft dat grote administratieve problemen.
Zeker als dat pas in maart 2006 gebeurt en ze niet alleen
de polissen moeten overschrijven maar ook nog eens de
teveel betaalde premie met de vorige verzekeraar
moeten verrekenen. Daarbij is het toezicht op de verze-
keraars nog een lappendeken ondanks of misschien juist
wel door het grote aantal toezichthouders. Eigenlijk
zouden patiënten via hun patiënten-organisaties toe-
zicht moeten houden op de inhoud van de zorgpakket-
ten en het acceptatiebeleid. Nu zitten ze bij de verzeke-
raars nog op de achterste rij en dat geeft verzekeraars te
veel speelruimte in hun voordeel.’

Göran Bauer’s grant—the return of 1,000,000 DKR,
circa 70,000 DKR—is annually given to members of the
Nordic Orthopaedic Federation. The purposes of the
grant are to support study tours to orthopaedic institu-
tions as a part of a scientific project, and to sponsor
scientific meetings. In both instances the work should
be aiming at a publication in Acta Orthopaedica.
The application should be e-mailed to:
olle.svensson@orthop.umu.se. Deadline March 31, 2006.

The application, in English,  must include the following
headings: Introduction, research plan or work plan, an
outline of the budget, and a short CV. 
The grant application must be sent electronically,
attached as a Word file, and it must not exceed 10,000
characters (including spaces), preferably less. Please
name the file X.doc, x=your name. The decision will be
taken by the NOF board in June 2006. Nordic Ortho-
paedic Federation Olle Svensson, Secretary-General.

Apply for Göran Bauer’s Grant!
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Resultaten van calcaneo-cuboidale distractie arthrodese
bij de behandeling van de graad 2 degeneratieve platvoet.
A. van der Krans, J.W.K. Louwerens, 
P.G. Anderson. CMH/UMC Utrecht en 
St. Maartenskliniek, Nijmegen

Inleiding
Laterale kolomverlenging van de voet  doormiddel van
calcaneocuboidale distractie-artrodese is één van de chi-
rurgische behandelmogelijkheden van de graad 2
PTTD (degeneratieve platvoet).

Patiënten en methodes
Wij hebben de resultaten van deze methode prospectief
onderzocht bij 20 patiënten (20 voeten). De gemiddel-
de leeftijd  was 55 (30-66) jaar. 16 patiënten waren
vrouw. De laterale kolomverlenging werd gecombi-
neerd met een percutane achillespeesverlenging en aug-
mentatie van de tibialis posterior pees in alle patiënten.
Gefixeerde voorvoetsupinatie, hallux valgus en/of
symptomatische artrose werden gecorrigeerd met een
TMT 1-artrodese (n=8) of naviculo-cuneiforme
artrodese (n=2). De Foot Function Index (FFI) en
American Orthopaedic Foot en Ankle Society (AOFAS)
Clinical Rating Index hindfoot score (CRI) werden pre-
operatief en bij follow-up afgenomen. De follow-up
bedroeg 25±7.8 maanden. Alle patiënten werden bij
follow-up poliklinisch onderzocht. Preoperatief en bij
follow-up werden gestandaardiseerde belaste AP en Lat

Werkgroep Voet en Enkel
Wetenschappelijke mededeling vanuit de achterban

röntgenfoto’s vervaardigd. De laterale en dorso-
plantaire talometatarsale hoek en de naviculare-grond
afstand werden gemeten en statistisch geanalyseerd.

Resultaten
Bij follow-up waren 17/20 patiënten geheel klachten-
vrij of hadden slechts milde restklachten. De algehele
patiënt tevredenheid was uitstekend of goed in 15 casus.
Zeven patiënten melden een toename van de recreatio-
nele activiteiten. Negentien patiënten zouden de
ingreep opnieuw ondergaan onder dezelfde omstandig-
heden. Zowel de FFI als de CRI score verbeterden sig-
nificant. De radiologische laterale en dorso-plantaire ta-
lometatarsale hoek verbeterde eveneens significant
evenals de naviculare-grond afstand. De complicaties
betroffen non-union van de artrodese (n=2), paresthe-
sie van de n. suralis (n=3) en een geïnfecteerde crista
iliaca donorplaats (n=1). De non-unions consolideer-
den na spongiosaplastiek. Vijf patiënten klaagden over
wisselende pijn in het verloop van de laterale kolom.

Conclusies
Deze studie toont aan dat calcaneo-cuboidale distractie-
artrodese, percutane achillespees verlenging en aug-
mentatie van de tibialis posterior goede kortetermijnre-
sultaten heeft voor de chirurgische behandeling van de
degeneratieve soepele platvoet. De laterale voetpijn bij
een redelijk groot deel van de patiënten is een opvallen-
de tegenvaller.
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prevention of venous thromboembolism in major orthopedic surgery. A meta-analysis of 4 rando-
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Congresagenda

2006

4-8.4 European Paediatric Orthopaedic Society (EPOS) Meeting. Dresden, Duitsland. 
Inl: +49(0)761696990

12-14.5 21e German-Austrian-Swiss Congress on Orthopaedic Sports Surgery and Sports Traumatology. 
Munchen. Duitsland. Inl: +49(0)761 696990

17-17.5 7th European Trauma Congress. Ljubljana, Slovenie. Inl: www.eurotrauma2006.org

18-21.5 79th Annual Congress of the Japanese Orthopaedic Association. Yokohama City, Japan. 
Inl: www.joa2006.com

21-24.5 Current Concepts in Joint Replacement- Spring Meeting. Las Vegas,USA. Inl: www.ccjr.com

24-27.5 12er ESSKA 2000 Congress; Innsbruck, Oostenrijk. Inl: www.esska2006.com

31.5 26e Nederlands Orthopaedisch Golf Genootschap. Golfkampioenschap, 
GC. De Hooge Vorssel te Nistelrode.

31.5-4.6 7th Domestic Meeting of the European Hip Society. Antalya, Turkije. Inl: www.ehs2006.org

31.5-2.6 53rd Congres Nordic Orthopaedic Federation. Oslo, Noorwegen. Inl: www.congrex.na/nof2006

2-4.6 The Association of Orthopaedic Technicians Conference. Stratford upon Avon, Engeland. 
Inl: www.aot-uk.com

2-6.6 Canadian Orthopaedic Association 61st Annual Meeting. Toronto, Canada. Inl: www.coa-aco.org

7-9.6 Orthopaedica Belgica 2006 Annual Meeting; Gent, Belgie. Inl: www.medicongress.com

13-17.6 33rd Annual meeting-International Society for the study of the lumbar spine. Bergen, Noorwegen. 
Inl: www.issls.org

12-15.7 13th International Meeting on Advanced Spine Techniques. (IMAST 2006). 
Athene, Griekenland. Inl: www.IMASTonline.org

6-9.9 7th European Congress of Trauma and Emergency Surgery. Malmo, Zweden. Inl: www.eates.se

20-23.9 20th Congres of the European Society for Surgery of the Shoulder and Elbow. 
Athene, Griekenland. Inl: www.secec.org

20-23.9 EuroSpine 2006: Istanbul Convention and Exhibition Center. Istanbul, Turkije. 
Inl: www.eurospine2006.co

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