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In de wandelgangen heb ik vernomen dat menigeen met plezier 
steeds weer het voorwoord uit het NTvO leest. Dat is mooi. Maar 
niet genoeg. Het streven om van het NTvO een kwalitatief steeds 
hoogwaardiger tijdschrift te maken is er nog steeds en is in intensiteit 
de afgelopen jaren niet afgenomen. Het neemt overigens niet weg dat 
het vergaren van manuscripten nog steeds een moeilijke zaak is, met 
name het opbouwen van een voorraadje manuscripten om zo het redac-
tieproces met meerdere redacteuren in de volle breedte uit te voeren en 
zo mogelijk zelfs een echte ‘peer review’ op te zetten wordt hierdoor lelijk 
in de weg gezeten. Een nieuwe ‘aanval’ is daarom op haar plaats. 
Vanaf vandaag weten alle lezers van het NTvO dat hun Tijdschrift 
te bewonderen is op een eigen website, www.ntv-orthopaedie, die ook 
via de website van de NOV te bereiken is. De website heet u van harte 
welkom en biedt alle informatie die u als lezer en aspirant-auteur 
van het Tijdschrift nodig hebt. Zo kunt u de richtlijnen voor auteurs 
downloaden en al een grote hoeveelheid eerdere edities in ‘Portable File 
Format’ (PDF) inzien en downloaden. De website heeft ook een sectie 
met interessante links naar andere voor de beroepsgroep interessante 
websites. U wordt van harte uitgenodigd andere interessante websites 
via de redactie aan deze lijst toe te voegen. De website van het NTvO 
maakt het in de toekomst ook mogelijk om kleurenfoto’s, video’s en 
andere moeilijk in het gedrukte Tijdschrift op te nemen informatie op 
te nemen. Stuur rustig uw additionele informatie met het manuscript 
mee zodat dit op de website geplaatst kan worden. Ook kunt u er voor 
kiezen alleen informatie op de website te (laten) zetten: een filmpje 
over een bijzondere bevinding bij het lichamelijk onderzoek, een leer-
zame instructievideo over een chirurgische handigheid, een bijzondere 
röntgenfoto en alles wat u denkt dat boeiend kan zijn voor de lezers 
van het Tijdschrift. Bij de verdere ontwikkeling van de website zal 
ook rekening gehouden worden met het opzetten van quizzen en van 
discussies naar aanleiding van het gepubliceerde materiaal. 
Kortom, u wordt gevraagd om mee te bouwen aan een interessante 
website van ons Tijdschrift.

De eerste editie van 2007 biedt twee overzichtsartikelen, een arti-
kelvorm die niet zo vaak (meer) wordt aangeboden aan de redactie. 
Dat kan makkelijk meer worden gezien de groeiende expertise in de 
orthopedische deelgebieden. Artikelen over het basaal wetenschappelijk 
onderzoek zijn slechts zeer spaarzaam in het NTvO te vinden. Aan 
de ene kant begrijpelijk, want internationale publicatie is natuurlijk 
nodig binnen het promotietraject van de orthopedische onderzoeker. 
Aan de andere kant zeer spijtig, want juist het onderzoek dat de 
vertaalslag maakt van preklinisch naar klinische toepassing (transla-
tioneel onderzoek) zal in de toekomst aan importantie gaan winnen. 
Stuur maar eens in dat preklinische onderzoek!

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 ortho pedie 
onder artsen.

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

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

Beweringen en meningen geuit in de artikelen en medede-
lingen in deze publikatie zijn die van de auteur(s) en niet 
(noodzakelijkerwijs) die van de redactie. Grote zorgvuldig-
heid wordt betracht bij de samenstelling van de artikelen. 
Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd 
voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ont-
wikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, 
wordt de lezer aangeraden onafhankelijk inlichtingen in te 
winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de 
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

Neurogene claudicatio intermittens wordt gekenmerkt door 
uitstralende pijn, tintelingen en/of een doof gevoel in één of 
beide benen tijdens het lopen. De symptomen verminderen bij 
flexie van de lumbale wervelkolom. Verbiest toonde in 1954 
aan dat het syndroom samenhangt met een degeneratieve 
lumbale spinale kanaalstenose. Decompressie van beklemde 
zenuwen en of cauda equina al dan niet in combinatie met een 
fusie van wervelsegment(en) is de standaardbehandeling bij 
patiënten met neurogene claudicatio intermittens. Echter, deze 
procedures hebben een belangrijk risico op complicaties. Een 
alternatief dat de laatste jaren snel aan populariteit wint is het 
zogenaamde interspinaal implantaat. Het implantaat bewerk-
stelligt een indirecte decompressie en dynamische stabilisatie 
van het aangedane wervelsegment en kan met een minimum 
aan complicaties worden ingebracht. De eerste resultaten uit 
gerandomiseerde klinische studies bij patiënten met neurogene 
claudicatio intermittens zijn hoopgevend. In dit overzicht 
bespreken wij de theoretische achtergronden, indicaties en 
toekomstige mogelijkheden van het interspinale implantaat. 
De mogelijke plaats van het interspinale implantaat binnen het 
huidige arsenaal aan behandelingen van degeneratieve aan-
doeningen van de lumbale wervelkolom zal de komende jaren 
duidelijk worden.

INLEIDING

Verbiest beschreef in 1954 het symptomencom-
plex van neurogene claudicatio intermittens (NCI) 
bestaande uit uitstralende pijnklachten, tintelingen 
en gevoelstoornissen in de benen tijdens het lopen of 
staan.1 De klachten treden op bij patiënten met een 
degeneratieve lumbale wervelkanaalstenose (DLWS) 
en worden waarschijnlijk veroorzaakt door mechani-
sche irritatie van de duraalzak en uitredende zenuwen 
tijdens extensie van de lendenwervelkolom (LWK).2 
Ook zou compressie van de intraneurale arteriële 
aftakkingen en veneuze congestie optreden, met 

ischemie van de cauda equina tot gevolg.2,3 Ongeacht 
het precieze oorzakelijke mechanisme van de klachten 
bij een DLWS, ontstaat er bij flexie van de LWK meer 
ruimte in het wervelkanaal en de foramina en verdwij-
nen als regel de klachten weer.2,3

Er is een slechte correlatie tussen de ernst van de 
klachten van de patiënt met symptomatische DLWS en 
de bevindingen bij klinisch en radiologisch onderzoek.2-5

Het is daarom op voorhand niet geheel duidelijk welke 
patiënten in aanmerking dienen te komen voor een 
conservatieve dan wel chirurgische behandeling.2-5

In veel gevallen wordt begonnen met een conserva-
tief beleid bestaande uit pijnstillende medicatie en 
fysiotherapie. Bij een deel van de patiënten zullen de 
klachten echter persisteren of toenemen en zal worden 
overgegaan tot chirurgische behandeling. De laminec-
tomie wordt gezien als de hoeksteen van de chirurgi-
sche behandelingsmogelijkheden.2-4 Hierbij worden 
ter plaatse van de vernauwing de omliggende ossale en 
ligamentaire structuren (lamina, ligamentum flavum, 
delen van het facetgewricht, osteofyten) (partieel) ver-
wijderd.2-4 Nadeel van de laminectomie zijn de risico’s 
op zenuwletsel en iatrogene instabiliteit.2 Dit laatste 
kan worden voorkomen door in dezelfde procedure een 
spondylodese toe te passen of minder een uitgebreide 
decompressie te verrichten zoals een laminotomie of 
laminarthrectomie.2-4 Helaas zijn de effectiviteit en 
complicaties van deze technieken vooralsnog onduide-
lijk.2,4,5 Daarnaast is er toenemende bezorgdheid over 
de versnelde degeneratie op aangrenzende wervelseg-
menten na een fusie.6 Er wordt daarom veel onderzoek 
verricht naar alternatieven chirurgische opties in de 
behandeling van symptomatische DLWS.2,7,8 Een 
alternatief dat toenemende aandacht krijgt in zowel 
de medische als niet wetenschappelijke literatuur, is 
het zogenaamde interspinale implantaat (ISI). In dit 
overzichtsartikel zullen wij de huidige stand van zaken 
rondom deze nieuwe therapie weergeven.

WERKINGSMECHANISMEN EN 
CHIRURGISCHE PROCEDURE

Een ISI is een spacer die wordt geplaatst tussen de pro-
cessus spinosi van twee aangrenzende wervels.12-15 
Hierbij treden verschillende effecten op, die ook wel 

Het interspinale implantaat - behandelingsoptie bij 
het syndroom van Verbiest ?

J.L. Bron, B.J. van Royen en P.I.J.M. Wuisman

Drs. JL Bron, arts-assistent Orthopedie, afdeling orthopedie, 
VUmc, de Boelelaan 1117, 1081 HV, Amsterdam.
Dr. B.J. van Royen en prof. dr. P.I.J.M. Wuisman, 
orthopedisch chirurgen, afdeling orthopedie, VUmc, 
de Boelelaan 1117, 1081 HV, Amsterdam.
Correspondentie: Prof. dr. P.I.J.M. Wuisman
E-mail: pijm.wuisman@vumc.nl
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ment het verlies van discushoogte, dat is ontstaan 
door degeneratie, gedeeltelijk hersteld. Dit heeft een 
directe verruiming van de foramina tot gevolg en door 
het uitstrekken van het ligamentum flavum tevens van 
het wervelkanaal (Figuur 1).7,9,10,16 De distractie leidt 
verder tot een verlaging van de druk in de tussenwer-
velschijf (Figuur 2).17,18 Deze drukverlaging is tot op 
heden alleen aangetoond in experimentele studies en 
de klinische relevantie van het effect is vooralsnog on-
duidelijk.17,18 Op basis van biomechanische studies 
wordt van enkele ISI tevens geclaimd dat ze een sta-
biliserende werking hebben in de zin van beperking 
flexie en axiale rotatie.19

Omdat de processus spinosi zich direct onder de 
huid bevinden is de operatieve toegang eenvoudig en 
relatief klein, de ingreep snel uit te voeren, en zijn de 
operatierisico’s gering (Figuur 3). Een ISI kan onder 
locale anesthesie worden ingebracht met de patiënt in 
zijligging. Vaak kiezen patiënt en behandelaar echter 
voor een algehele anesthesie en wordt de patiënt in 
buikligging gepositioneerd. Met behulp van een 
beeldversterker wordt de juiste plaats bepaald waarna 
een mediane huidincisie over de processus spinosi 
wordt uitgevoerd. Sublaminair wordt de musculus 
erector spinae afgeschoven ter plaatse van de inter-
spinale ruimte. Met eenvoudige instrumenten wordt 
eerst ruimte tussen twee processus spinosi gecreëerd, 
de grootte van het implantaat bepaald en tot slot het 

Figuur 2. Na inbrengen van een ISI verdelen de krach-
ten ten gevolge van de zwaartekracht zich over een 
extra punt. De tussenwervelschijf en facetgewrichten 
worden hierdoor minder belast.

Figuur 1 A-B. Schematische sagittale doorsnede van de wervelkolom (A) voor inbrengen en (B) na het inbrengen. Na 
inbrengen van een ISI is het hoogteverlies hersteld. Dit heeft geleid in een toename in diameter van het wervelkanaal.

A B

‘dynamische stabilisatie’ worden genoemd.7 Ten eerste 
wordt hyperextensie van het behandelde wervelseg-
ment beperkt en daarmee de momenten van beknel-
ling van uittredende zenuwwortels.9,10 Ten tweede 
wordt door posterieure distractie van het wervelseg-
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sommige implantaten het 
ligamentum supraspinale 
intact worden gelaten, 
terwijl dit bij andere 
moet worden doorgeno-
men en later weer vast-
gehecht. Ondanks de 
genoemde verschillen 
tussen de ISI’s onderling, 
komt uit biomechanische 
testen geen significant 
biomechanisch verschil 
naar voren. (persoonlijke 
communicatie Prof. H-
J. Wilke, biomechanicus, 
Universiteitskliniek Ulm, 
Duitsland, 2006). ISI’s 
kunnen zonder problemen 

op meerdere niveaus tegelijk worden toegepast (Figuur 
4). De huidige generatie ISI’s zijn goed te plaatsen op 
de wervelniveaus L1-L5, maar niet op het niveau L5-
S1. De eerste sacrale wervel kent namelijk afwijken-
de anatomische oriëntatie van de processus spinosus 
vergeleken met de lumbale wervels.7 Deze beperking 
is echter klinisch van weinig belang, aangezien het 
grootste deel van de kanaalstenosen op de niveaus L3-
L4 en L4-L5 voorkomt.1,2 

Klinische studies met de huidige generatie implan-
taten tonen aan dat de eerdergenoemde complica-
ties nauwelijks meer optreden. Mechanische testen 

Figuur 3. Chirurgische benadering bij het inbrengen van een interspinaal implantaat.

Figuur 4. Een ISI op 2 aangrenzende niveaus.

implantaat ingebracht. In geen van de gepubliceerde 
klinische studies zijn tot dusver serieuze complicaties 
gemeld.12-15 

IMPLANTATEN EN INDICATIES

In 2006 is voor het eerst een ‘moderne’ ISI (de 
X•STOP©, Kyphon Inc., Sunnyvale, CA USA) 
voor klinische toepassing goedgekeurd door de 
Amerikaanse Food en Drugs Administration (FDA). 
De eerste klinische toepassingen en studies met een-
voudige implantaten dateren echter al uit de tijd van 
Verbiest.20 De verschillende ISI’s die vanaf 1954 
werden toegepast bij patiënten met NCI hadden 
bij veel van hen een verbetering van klachten tot 
gevolg.20 Echter in een hoog percentage disloceerden 
de implantaten en traden er erosie of fracturen van 
de processus spinosi op.20,21 Door deze complicaties 
heeft het onderzoek naar, en het toepassen van het ISI 
enkele decennia nagenoeg stilgelegen. 
Recentelijk is de toepassing en ontwikkeling van het 
ISI in een stroomversnelling gekomen.7-16,18,22-33 
Biome-chanische studies, aanpassingen van het im-
plantaatontwerp en gebruik van moderne materialen 
liggen hieraan ten grondslag. Verschillende materialen 
worden gebruikt voor deze implantaten, waaronder 
titanium, siliconen en polyetheretherketone (kortweg: 
polyketonen; PEEK). Geen van deze materialen heeft 
tot dusver een duidelijk voordeel, al is er wel een trend 
van titanium richting PEEK. Dit komt met name door 
de grotere elasticiteit van PEEK, die meer overeen-
komt met de eigenschappen van het bot.27 Ook qua 
vorm verschillen de implantaten sterk van elkaar. Het 
mechanisme om de interspinale deel (spacer) van de 
ISI op de goede plaats te houden verschilt per im-
plantaat en varieert van onder andere zijvleugels, da-
crondraden tot schroeven. Bij het inbrengen kan bij 
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hebben uitgewezen dat de kracht die een ISI op de 
processus spinosi uitoefent gemiddeld 16 % is van de 
kracht die nodig is voor een fractuur van de processus 
spinosus.34 Bij patiënten met een lage botdichtheid 
moet extra voorzichtigheid worden betracht, daar 
bij hen de maximale kracht voordat een processus 
spinosus breekt belangrijk lager is.23 

Behalve cohortstudies zijn er tot op heden slechts 
enkele gerandomiseerde studies over het ISI gepubli-
ceerd (Tabel 1). In een prospectieve gerandomiseerde 
(multicenter) klinische studie bij patiënten met NCI 
werd vergeleken tussen de X•STOP© en locale infiltra-
tie met anti-inflammatoire medicatie. Als uitkomstmaat 
werd de ‘Zürich Claudication Questionnaire’ (ZCQ) 
gebruikt. De ZCQ is een vragenlijst waarin 3 verschil-
lende domeinen bij NCI aan bod komen, namelijk de 
ernst van de klachten, fysieke activiteit en patiëntte-
vredenheid. Patiënten met de X•STOP© deden het 
significant beter dan patiënten behandeld met con-
servatieve therapie (fysiotherapie, medicatie) bij de 2-
jaarsfollow-up.12 Opvallend in deze trial was dat beide 
groepen het slechter deden dan zou zijn verwacht op 
basis van eerdere studies en de resultaten in een van de 
onderzoekscentra superieur waren ten opzicht van de 
overigen.28 Verder kan met de gebruikte methode van 
blokrandomisatie een selectiebias niet worden uitge-
sloten.28 Ook uit een andere gerandomiseerde, pros-
pectieve studie (vergelijk X•STOP© met een groep 
conservatief behandelde patiënten bij patiënten met 
een degeneratieve lumbale spondylolisthesis) waren 
de uitkomst parameters (o.a. ZCQ, röntgenologische 

beeldvorming) van de patiënten die behandeld waren 
met de X•STOP©  significant beter bij de 2-jaarsfol-
low-up.14 Ook de laatste studie kent in methodolo-
gisch opzicht enkele beperkingen. In de eerstgenoem-
de studie werden geen comlicaties gezien, terwijl in 
de laatstgenoemde één oppervlakkige wondinfectie 
optrad. Een andere kanttekening die tot dusver valt 
te maken bij de klinische studies met de X•STOP© is, 
dat in alle gevallen de auteurs banden hebben met de 
producent.
Tot op heden zijn na het inbrengen van een ISI geen 
versnelde degeneratieve veranderingen op aangren-
zende wervelniveaus vastgesteld, echter de follow-up 
periodes in de gepubliceerde studies zijn nog kort.9 
Naast de X•STOP© worden momenteel nog tenminste 
3 andere ISI’s geevalueerd in klinisch gerandomiseer-
de studies, zoals de Coflex, het Wallis systeem en de 
DIAM.19,24,26,27,32 De resultaten hiervan zullen waar-
schijnlijk over niet al te lange termijn bekend worden.

TOEKOMST

De hernieuwde belangstelling voor het ISI blijkt uit 
het snel stijgend aantal klinische en preklinische publi-
caties op dit gebied. Hoewel er in Europa van de ver-
schillende implantaten sinds 2003 meer dan 10.000 
zijn geplaatst, is er nog veel additioneel onderzoek 
nodig.35 Totnogtoe werden vooral patiënten met NCI 
op basis van DLWS in klinische trials onderzocht.12-15 
In deze studies werden de patiënten behandeld met 

Tabel 1. Resultaten van implantatie ISI: samenvatting van de gegevens uit klinische, niet vergelijkende studies

     Patienten en implantaat         

Eerste auteur

Zucherman8

Kondrashov10

Anderson11

Senegas29

indicatie

NCI

Lumbale spinale 
kanaalstenose

Degeneratieve 
spondylolisthesis

Lage rugpijn o.b.v. 
discus herniatie

type

X STOP

X STOP

X STOP

Wallis system 
(i.c.m. discectomie)

Studie-opzet

Prospectief 
gerandomiseerd 

Prospectief 

Prospectief 
gerandomiseerd

Prospectief niet-
gerandomiseerd

Controle groep

Epidurale steroid 
injecties

Geen controle 
groep

Epridural steroid 
injecties

Alleen discectomie
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een ISI vergeleken met een conservatieve behan-
deling (epidurale infiltratie met corticosteroïden). 
Vergelijking met de thans toegepaste chirurgische 
decompressie methoden is niet uitgevoerd maar wel 
gewenst, bij voorkeur in prospectief en gerandomi-
seerd opgezet onderzoek. Een recent onderzoek 
liet positieve resultaten zien in de behandeling van 
NCI op basis van degeneratieve spondylolisthesis.15 
Aangezien de positieve effecten van een ISI in deze 
patiëntengroep veel moeilijker zijn te verklaren, is ook 
hier meer onderzoek vereist. Onze eigen ervaring, in 
een cohort van 12 patiënten met NCI in combinatie 
met degeneratieve spondylolisthesis, laat een hoog 
faalpercentage zien. Ook specifieke subgroepen dienen 
geïdentificeerd te worden zoals patiënten met discus-
degeneratie, discusherniatie en/of spondylartrose.36 
Dierexperimentele studies hebben aangetoond dat 
vermindering van de druk in de tussenruimte kan 
leiden tot herstel van een gedegenereerde tussenwer-
velschijf.37,38 Een andere subgroep zijn patiënten met 
een hernia nucleosus pulposus (HNP). Een HNP 
treedt voornamelijk op in het posterieure deel van de 
discus; drukverlaging door een ISI zou hypothetisch 
kunnen leiden tot een teruggang van een HNP. Niet 
alleen de druk in de intervertebrale discus neemt af, 
maar ook de krachten op de facetgewrichten vermin-
deren. Bij patiënten met lage rugklachten blijkt dege-
neratie de facetgewrichten, naast de discus zelf, in veel 
gevallen de oorzaak van de pijnklachten.39 Andere in-
dicaties waarbij ISI’s in experimentele setting worden 
toegepast zijn op aangrenzende niveaus na een spon-
dylodese en instabiliteit van bij een discusprothese. Dit 

biedt wellicht aanknopingspunten voor de behande-
ling van discusdegeneratie in de toekomstig, waarbij 
een ISI als substituut zou kunnen worden gebruikt.

Concluderend lijkt het ISI een aantrekkelijk alterna-
tief voor bestaande therapieën bij NCI op basis van 
DLWS. Het is een kleine chirurgische ingreep met een 
laag risico op complicaties en kan daarom bij gecom-
promitteerde patiënten worden toegepast. De ingreep 
kan in combinatie met andere ingrepen aan hetzelfde 
of aanliggende wervelsegmenten worden uitgevoerd. 
Ook vormt een ISI geen bezwaar in het geval er in 
de toekomst alsnog een invasieve decompressie en/of 
stabilisatie moet worden uitgevoerd. Omdat langere 
follow-up (>4 jaar) totnogtoe ontbreekt, bestaat de 
mogelijkheid dat met een ISI slechts uitstel wordt 
verkregen tot het moment dat patiënten alsnog toe 
zijn aan meer invasieve wervelkolomchirurgie. Er 
zijn nog vele vragen die alleen beantwoord kunnen 
worden door goed opgezet prospectief onderzoek. 
Het verleden immers heeft geleerd dat uitgebreide 
verspreiding van chirurgische technieken en implan-
taten (fusie, discusprothese) kan plaatsvinden in de af-
wezigheid van een bewezen klinische superioriteit.

ABSTRACT

Neurogenic intermittent claudication (NIC) is characterized by 
progressive radiculopathy and numbness or paraesthesias in one 
or both legs during walking. Bending forward typically relieves 
the symptoms. In 1954, Verbiest was the first to describe the 
syndrome in relation to lumbar spinal canal stenosis due to de-

Uitkomst

Aantal

191

23

75

80

maat

Zurich Claudica-
tion Questionnaire 
(ZCQ)

Oswestry 
Disability 
Index (OWI)

ZCQ

OWI

resultaat

73,1% tevreden tov. 
35,9 % in controle-
groep (P<0.001)

78 % succesvol

63,4 % success 
in X STOP groep 
tov 12,9 % in 
controle groep

Geen statistisch 
significant 
verschil in uitkomst

Secundaire 
chirurgie

6/100 

Niet vermeld

5/42 

3/40

Duur
follow up

2 jaar

45-61 weken

2 jaar

1-4 jaar

Complicaties

0/100

Geen vermeld

1/42  
(wondinfectie)

0/40
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generative changes in the spine. The mainstay of therapy is the 
surgical decompression with or without fusion of the affected 
segment(s). However, less invasive alternatives are being 
developed of which especially the interspinous implants (ISI) 
are rapidly gaining popularity. The earliest clinical randomized 
studies in patients with NIC are showing encouraging results. 
An ISI implant causes indirect decompression of the neural 
structures and dynamic stabilisation of the affected segment. In 
the current review, the mechanisms, indications and opportu-
nities of interspinous devices are discussed. The field of inter-
spinous process technology seems to be only just evolving and 
the exact place within the existing treatment strategies should 
become clear in the upcoming years.
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SAMENVATTING

Hoe vaak symptomen van een posttrombotisch syndroom 1 
jaar na een heup- of knievervangende operatie voorkomen, 
werd bij 889 patiënten geëvalueerd in een observationeel 
cohort onderzoek. Het onderzoek vergelijkt 2 periodes: het 
laatste half jaar voor introductie van fondaparinux met het 1e 
half jaar na introductie van het medicament. 
De incidentie van milde symptomen van het posttrombotisch 
syndroom werd gescoord middels een schriftelijke vragenlijst. 
De incidentie van milde symptomen was: pijn (2,5%-11,3%), 
kleurveranderingen (2,5%-8.0%), ontstaan nieuwe varices 
(2,5%-5,1%) en oedeem (3,3%-15%) . In de periode van fonda-
parinux gebruik was de incidentie van deze symptomen signi-
ficant en klinisch relevant lager bij totaleheupprothesen. Bij de 
knievervangende operaties werd geen verschil gevonden.
Ernstige verschijnselen van het posttrombotisch syndroom 
werden tijdens een poliklinisch onderzoek gescoord. Bij 
gebruik van fondaparinux was de incidentie 0% terwijl tijdens 
nadroparine ruim 2 % van de patiënten ernstige verschijnselen 
van het posttrombotische syndroom had: 2,0% en 2,3% na een 
respectievelijk een heup- en een knievervangende operatie. Dit 
is een klinisch relevante bevinding.
Conclusie: zowel milde als ernstige klinische verschijnselen 
van het posttrombotische syndroom na knie- en heupvervan-
gende operaties komen minder frequent voor na fondaparinux 
gebruik in vergelijking met nadroparine.

INLEIDING

Anticoagulantia hebben een belangrijk plaats bij de 
zorg rondom een orthopedische ingreep. Vooral bij 
de grotere implantaat chirurgie ontstaat vaak veneuze 
trombo-embolie (VTE) en/of het posttrombotisch 
syndroom (PTS), indien geen anticoagulantia toege-
diend zijn. Daarom horen anticoagulantia routinema-
tig bij dit soort ingrepen voorgeschreven te worden.1
Nieuwere anticoagulantia zoals het fondaparinux 
(Arixtra®) zijn de synthetische pentasachariden die 
selectief factor Xa-remmen. Fondaparinux heeft als ge-

registreerde indicatie de preventie van trombo-embo-
lische processen bij orthopedische ingrepen met een 
hoog risico op deze processen. In de vergelijking met 
de klassieke medicatie - zoals cumarinederivaten of 
LMWH’s (‘low molecular weight’ heparines)  - wordt 
een combinatie van betere veiligheid voor de patiënt 
(minder bloedingstoornissen) en een daling van de in-
cidentie van VTE en/of PTS geclaimd.2-4 Ondanks de 
aanzienlijk hogere prijs van de nieuwere anticoagulan-
tia is sprake van hoge mate kosteneffectiviteit doordat 
de lagere kosten voor behandeling van VTE’s/PTS, 
en/of bloedingstoornissen.5 
Anticoagulantia hebben hun gedefinieerde plaats 
binnen het NEN-EN-ISO 9001: 2000 gecertificeerde 
bloedmanagementproces van de Sint Maartenskliniek 
(referentie). Na de introductie van het nieuwe antistol-
lingmedicament fondaparinux werd als kwaliteitsme-
ting de incidentie van het posttrombotisch syndroom 
geëvalueerd. Daarbij was de vraagstelling of de in de - 
verplichte - registratiestudies gevonden voordelen van 
fondaparinux ook aantoonbaar zijn in de dagelijkse 
klinische praktijk.

PATIËNTEN EN METHODE

In een observationeel cohortonderzoek werden alle 
(889) patiënten onderzocht op de symptomen van 
het posttrombotisch syndroom 1 jaar na een heup- of 
knievervangende operatie in de Sint Maartenskliniek 
te Nijmegen. Twee periodes werden vergeleken: het 
half jaar vóór introductie van fondaparinux met het 
1e half jaar na introductie van het medicament: er zijn 
dus 4 groepen (Tabel 2).

Het posttrombotisch syndroom na heup- en knie-
vervangende operaties - de invloed van nadroparine 
en fondaparinux.
R. Slappendel en R. Dirksen
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Dr. R. Slappendel en dr. R. Dirksen, anesthesiologen, 
Vakgroep anesthesiologie, Sint Maartenskliniek, 
Postbus 9011, 6500 GM Nijmegen.
Correspondentie: dr. R. Slappendel
E-mail: r.slappendel@maartenskliniek.nl

Tabel 1. Prandoni-score

Klachten Symptomen

pijn induratie van de huid
pretibiaal oedeem hyperpigmentatie
krampen nieuw gevormde varices
zwaar gevoel roodheid
jeuk pijn bij kuitcompressie
tintelingen ulcus cruris
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Steeds werd gestart met ontstollingsmedicatie na 
de ingreep. Deze werd gecontinueerd tot en met 6 
weken na ontslag. Nadroparine werd toegediend in 
de dosis van 1 d.d. 0,3 ml nadroparine subcutaan. 
Fondaparinux werd voorgeschreven 1 d.d. maal 2,5 
mg subcutaan voor behandeling uitsluitend tijdens 
de klinische opname. Na ontslag werd gedurende 6 
weken behandeld met 2 d.d. 0,3 ml nadroparine.
Eén jaar na de operatie werd het posttrombotisch 
syndroom gescoord middels een korte schriftelijke 
vragenlijst. Bij positieve kenmerken volgde een po-
likliniekbezoek ter bevestiging en classificatie van 
het posttrombotisch syndroom. Indien de schrifte-
lijke vragenlijst niet werd teruggezonden, werden de 
patiënten 1 maand na het verzenden van de vragenlijst 
telefonisch benaderd. Eén goed geïnstrueerde trial 
nurse - welke onbekend was met de toegediende anti-
stolling profylaxe - classificeerde het posttrombotisch 
syndroom op de polikliniek. Bij de classificatie van 
het posttrombotisch syndroom werd de Prandoni-
score gebruikt (Tabel 1). Bij de Prandoni-score wordt 
de ernst van verschillende klachten en symptomen 
gescoord met een score 0 (niet of minimaal) tot 3 

(ernstig). Bij een totaalscore van 5-14 is sprake van 
een matig ernstig posttrombotisch syndroom; bij een 
score ≥15 of een ulcus cruris van een ernstig post-
trombotisch syndroom.
 
Voor de statistiek werd gebruik gemaakt van dubbel-
zijdige Student-verdeling (t-toets), (Fisher en chikwa-
draatverdeling).

RESULTATEN

In totaal werd bij 889 patiënten onderzocht of er 
sprake was van een posttrombotisch syndroom, waarbij 
respectievelijk 536 een heupvervangende operatie 
en 353 een knievervangende operatie ondergingen. 
De demografische gegevens toonden geen verschil-
len tussen de groepen patiënten wat betreft lengte, 
gewicht en geslacht (Tabel 2). 
De respons op de schriftelijke vragenlijst was boven de 
90% (93 tot 97,1%). 7 Patiënten waren overleden in het 
eerste jaar na de heupvervangende operatie, waardoor 

Tabel 2. Demografische gegevens 

 Ingreep Antistoll. Aant. ptn. Gem. leeft. Gesl. % vrouw Gem lengte (cm) Gem gew. (kg)
 THP nadroparine 292 64,2 70 169,6 77,5
 TKP nadroparine 213 65,4 71 170,1 84,0
 THP  fondaparinux 244 62,7 69 168,8 77,0
 TKP  fondaparinux 140 66,6 70 168,5 80,9

THP = totaleheupprothese. TKP = totaleknieprothese.

Tabel 3. Responspercentage

 Ingreep Antistolling Aantal patiënten Respons % Overleden
 THP nadroparine 292 96,2 % n=3 ; 1,0 %
 TKP nadroparine 213 96,2 % n=0
 THP  fondaparinux 244 93,0 % n=4 ; 1,6%
 TKP  fondaparinux 140 97,1 % n=0

THP = totaleheupprothese. TKP = totaleknieprothese. n=aantal.

Tabel 4. Trombose en/of longembolie via vragenlijst

 Ingreep Antistolling n % Trombose Opname hiervoor % Longembolie Opname hiervoor
 THP nadroparine 292 n=2 ; 0,68 % n=1 ; 0,34% n=1 ; 0,34% n=1 ; 0,34%
 TKP nadroparine 213 n=1 ; 0,46 % n=0 ; 0 % n=0 ; 0 % n=0 ; 0 %
 THP arixtra 244 n=1 ; 0,46 % n=1 ; 0,46 % n=1 ; 0,46 % n=1 ; 0,46 %
 TKP arixtra 140 n=1 ; 0,79 % n=0 ; 0 % n=0 ; 0 % n=0 ; 0 %

THP = totaleheupprothese. TKP = totaleknieprothese. n=aantal.
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de posttrombotisch syndroomscore ontbreekt (Tabel 
3). Bij de knievervangende operatie was er geen mor-
taliteit in het 1e jaar na de ingreep.

De incidentie van de symptomen van het milde post-
trombotisch syndroom was: pijn (2,5%-11,3%), kleur-
veranderingen (2,5%-8.0%), ontstaan nieuwe varices 
(2,5%-5,1%) en oedeem (3,3%-15%) (Tabel 5). De 
incidentie verschilde voor het type ingreep en de 
gebruikte antistolling, en was significant lager bij de 
groep heupvervangende operaties én fondaparinux 
gebruik dan in de 3 andere groepen. Bij de kniever-
vangende operaties was er geen significant verschil.
Ernstige verschijnselen van het posttrombotisch syn-
droom (Prandoni-score ≥15 of een ulcus cruris) deden 
zich uitsluitend voor onder nadroparine gebruik na 
respectievelijk een heupvervangende operatie (2,0%) 
en een knievervangende operatie (2,3%). Bij gebruik 
van fondaparinux lagen deze percentages op 0%, 
hetgeen klinisch significant is (Tabel 6). Vijf patiënten 
maakten een diep veneuze trombose door en een 
longembolie trad op bij 2 patiënten. Er waren geen 
verschillen tussen de verschillende groepen (Tabel 4).

DISCUSSIE

De belangrijke bevinding in deze cohort studie is de 
significant lagere incidentie van het milde posttrom-
botisch syndroom bij de groep heupvervangende 

operaties én fondaparinux gebruik. Een aanvullen-
de klinisch relevante bevinding was dat in de groep 
patiënten behandeld met fondaparinux geen als ernstig 
geclassificeerd posttrombotisch syndroom voorkwam 
(Prandoni-score ≥15 punten). Met de standaardthera-
pie met het nadroparine (een ‘low molecular weight’ 
heparine) was het percentage ernstig posttrombotisch 
syndroom ruim 2%. 
Deze bevindingen zijn vergelijkbaar met het klinische 
beeld bij de gegevens uit de registratiestudies. In deze 
publicaties werd flebografisch de hoge preventieve 
effectiviteit van pentasacharides bij orthopedische 
operaties met een hoog risico op trombo-embolische 
processen aangetoond. De incidentie van trombo-em-
bolische processen is na pentasacharides de helft lager 
vergeleken bij die na standaardtherapie met LMWH 
(‘low molecular weight’ heparines).2-4 De halvering 
van flebografisch aangetoonde trombosen verschilt 
dus van de veel lagere incidentie van het klinische 
posttrombotisch syndroom en fysisch diagnostische 
symptomen van een eerdere diepveneuze trombose 
of longembolie. Hieruit valt de waarschuwing op te 
maken dat deze symptomatologie slechts het topje van 
de ijsberg weergeeft van wat zich subklinisch afspeelt.
 
Ondanks deze discrepantie tonen de gegevens uit 
(verplichte) registratiestudies potentiële voordelen 
die niet alleen academisch maar wel degelijk ook in 
de dagelijkse klinische praktijk naar voren komen als 
de medicamenten volgens protocol bij alle patiënten 
worden toegediend: de afname van het percentage 

Tabel 5. Symptomen posttrombotisch syndroom via vragenlijst

 Type ingreep Soort antistolling n pijn kleur varices oedeem
 THP nadroparine 292 8.2 5.8 4.1 11.3
 TKP nadroparine 213 11.3 8.0 5.1 15.0
 THP  fondaparinux 244 2.5* 2.5# 2.5 3.3¥
 TKP  fondaparinux 140 7.1 6.4 4.3 10.7

THP = totaleheupprothese. TKP = totaleknieprothese. n=aantal. Kleur=kleurveranderingen aan het been. De 
symptomen pijn, kleur, varices en oedeem zijn weergegeven in percentages. *1 p=0.0038; #p=0.055; ¥p=0.0004; 
p=P-waarde dubbelzijdige Student t-toets.

Tabel 6. Prandoni-score ≥ 15 punten

  Type ingreep Soort antistolling n % ≥15 punten
  THP nadroparine 292 2.0 %
  TKP nadroparine 213 2.3 %
  THP fondaparinux 244 0.0 %*
  TKP  fondaparinux 140 0.0 %#

 THP = totaleheupprothese. TKP = totaleknieprothese. n=aantal. * p=0.024; # p=0.025; 
 p = P-waarde dubbelzijdige Student t-toets.
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         posttrombotisch syndroom is een winst. Immers, naast 
ongemak gaat het posttrombotisch syndroom dat ook 
1 jaar na de knie- en heup vervangende ingreep blijft 
prevaleren, gepaard met een forse medische consump-
tie welke doorgaans buiten het blikveld van de oor-
spronkelijke behandelaar valt. Gezien de matige effec-
tiviteit van therapie is het voorkómen van diepveneuze 
trombose middels profylaxe met anticoagulantia, de 
belangrijkste schakel is om daarmee de incidentie van 
het posttrombotisch syndroom te verminderen.
 
Concluderend stellen de auteurs dat de halvering van 
trombo-embolische processen die gevonden werd 
in de verplichte registratiestudies van fondaparinux 
bevestigd worden in de dagelijkse klinische praktijk 
door het verminderen van het milde syndroom en het 
ontbreken van het ernstige posttrombotisch syndroom 
in deze studie.

ABSTRACT

In an observational cohort study 889 patients were evaluated 
for prevalence of symptoms of a post-trombotic syndrome 1 
year after a knee or hip replacement surgery. Two epochs are 
included: the last 6 months before introduction of fondapari-
nux in the Sint Maartenskliniek and – for comparison - the first 
6 months after introduction of the drug. Mild symptoms of 
post-thrombotic syndrome were scored using a written enquiry 
and included: pain (2,5%-11,3%), colour changes (2,5%-8.0%), 
appearance of new varicose (2,5%-5,1%) and oedema (3,3%-
15%). A significant lower incidence of these symptoms was 

found after total hip surgery in patients using fondaparinux. 
After knee surgery no difference in the incidence of a post-
trombotic syndrome was found.
Severe symptoms of post-thrombotic syndrome were evident 
in patients after respectively hip replacement surgery (2,0%) 
or knee replacement surgery (2,3%) only when LMWH (low 
molecular weight heparin) had been prescribed. In patients 
using fondaparinux the incidence was 0 %, which is a clinically 
relevant lower incidence.
Conclusion: the incidence of either mild or severe clinical 
symptoms of post-thrombotic syndrome after fondaparinux is 
lower than that after prescription of LMWH after knee or hip 
replacement surgery.
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SAMENVATTING

De reversed type proximale femurfractuur staat bekend als de 
meest instabiele femurfractuur. Het is echter nog onduidelijk 
welk implantaat het beste is om deze fractuur mee te fixeren. 
Middels een literatuurstudie hebben we getracht vast te stellen 
deze vraag te beantwoorden.
De studie resulteerde in de inclusie van 20 artikelen. De reversed 
type proximale femurfractuur beslaan 2,2% van alle proximale 
femurfracturen. Nonunion komt bij de 95°-hoekplaat in 15 tot 
41 %, bij de Dynamic Hip Screw in 0 tot 56%, bij de Proximal 
Femoral Nail in 0 tot 9,7% en bij de Gamma® Locking Nail 
System in 0 tot 17 % van de gevallen voor. 
Bij een reversed type proximale femurfractuur lijkt een intra-
medullair implantaat beter te functioneren dan een extrame-
dullair implantaat.

INLEIDING

De extra-capsulaire reversed type proximale femurfrac-
tuur loopt van proximaal-mediaal naar distaal-lateraal 
door het femur en wordt gekarakteriseerd door een 
fractuurlijn die buiten de laterale cortex van het 
femur treedt. Deze fractuur staat ook wel bekend als 
de ‘Reversed type pertrochanteric femoral fracture’ 
en wordt als een van de meest instabiele proximale 
femurfracturen beschouwd. 
Murray en Frew stelden in 1949 dat de uitkomst na 
conservatieve behandeling acceptabel was.1 Volgens 
hun studie is de reductie van de fractuur goed of uit-
stekend in 9 van de 16 gevallen en zijn de functio-
nele resultaten goed of uitstekend in 10 van de 16 
gevallen.1 Een vergelijkende studie van Mervyn Evans 
laat echter een mortaliteit zien van 33,7% na conserva-

tieve behandeling in vergelijking met een mortaliteit 
van 18,3% na chirurgische behandeling.2 In combi-
natie met een gemiddelde opnameduur van 8 weken 
is dit mortaliteitsverschil van 15,4% een reden om te 
concluderen dat er geen plaats is voor conservatieve 
behandeling van deze fractuur.
Vanwege de kenmerkende biomechanische eigenschap-
pen van deze fractuur is de complicatiefrequentie na chi-
rurgische behandeling twee keer zo hoog als bij andere 
heupfracturen.3,4 Dit is het gevolg van het verloop van 
de fractuur, resulterend in excessieve krachten op het 
implantaat. Deze krachten veroorzaken instabiliteit die 
resulteert in het falen van de constructie. 
De beschikbare methoden voor fixatie van een reversed 
type proximale femurfractuur zijn de 95°-hoekplaat, 
de Dynamic Hip Screw (DHS), de Proximal Femoral 
Nail (PFN) en de Gamma® Locking Nail System 
(kortweg Gamma Nail). 
Tot de dag van vandaag is het niet duidelijk welk im-
plantaat het beste is. Daarom zijn de doelen van deze 
literatuurstudie de volgende: (1) Het bepalen van de 
prevalentie van de reversed type proximale femurfrac-
tuur, (2) het bepalen van de frequentie van complica-
ties na interne fixatie en (3) vaststellen welk implantaat 
het meest geschikt is voor interne fixatie.

METHODEN

Uitgebreide zoekbewerkingen in Pubmed (www.ncbi.
nlm.nih.gov) en Google Scholar™ (http://scholar.
google.com) zijn uitgevoerd om artikelen te vinden 
die de behandeling van de reversed type proximale 
femurfractuur beschrijven. Alle artikelen die niet 
specifiek over dit onderwerp gingen werden geëxclu-
deerd, evenals artikelen in andere talen dan Engels, 
Duits, Frans, Italiaans en Nederlands. Alleen artikelen 
uit het tijdsbestek 1945-2005 werden geïncludeerd.
Artikelen die alleen de proximale femurfracturen in 
het algemeen beschreven werden geëxcludeerd, tenzij 
ze een indicatie gaven van de prevalentie van reversed 
type proximale femurfractuur. Verder werden artikelen 
geëxcludeerd die andere manieren van fixatie beschrij-
ven alsmede ook ziektegeschiedenissen (case reports) 
en artikelen die geen relevante informatie voor deze 
studie bevatten (Figuur 1).
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De termen die gebruikt zijn voor de zoekbewerking 
waren de volgende: reversed intertrochanteric, sub-
trochanteric, subtrochanteric randomized trial, sub-
trochanteric femur fractures, reversed trochanteric, 
petrochanteric, complication rate intertrochanteric, 
complication rate subtrochanteric, complication rate 
pertrochanteric, prevalence pertrochanteric, dynamic 
hip screw, proximal femoral nail, Gamma® Locking 
Nail System (kortweg Gamma Nail), 95° fixed-angle 
screw-plate en Dynamic Condylar Screw. 

Analyse
Zoals in de doelen genoemd staat, werd de informa-
tie verdeeld over 3 categorieën; de prevalentie van de 
reversed type proximale femurfractuur, de prevalentie 
van complicaties bij interne fixatie van deze fractuur en 
het meest geschikte implantaat voor interne fixatie.

RESULTATEN

Prevalentie van reversed type proximale 
femurfracturen 
Haidukewych et al. vonden een prevalentie van 2,2%.3 
De populatie die zij beschrijven bestond uit 2472 
patiënten, behandeld voor een heupfractuur in de 
Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, tussen januari 
1988 en december 1998.

In Tampere Univerity Hospital werd een andere pa-
tiëntenpopulatie beschreven door Honkonen et al.5 
Zij vonden een prevalentie van 23%. Deze hoge pre-
valentie is verklaarbaar door het feit dat alle instabiele 
en gecompliceerde fracturen uit de betreffende regio 
naar dit centrum worden verwezen.5
Wagner et al. vonden in hun populatie van 231 pertro-
chantaire femurfracturen een prevalentie van 22,3%.6 
Suckel et al. includeerden ook subtrochantaire fracturen 
in hun populatie en vonden daarmee 28 reversed type 
proximale femurfracturen in een populatie van 196 
proximale femurfracturen en bepaalden daarmee dat 
de prevalentie rond de 11,7% ligt.7
Aangezien 2,2% van alle heupfracturen reversed type 
proximale femurfracturen zijn en de incidentie van 
heupfracturen in 2050 zal zijn gestegen tot 6 miljoen, 
zullen in het jaar 2050 wereldwijd ongeveer 132.000 
patiënten deze fractuur doormaken.8

Prevalentie van complicaties
In de literatuur worden er frequenties nonunion be-
schreven tot 32%.3 Dit wordt verklaard door de ver-
minderde vascularisatie, de hoge biomechanische 
belasting en een beperkt contactoppervlak van de frac-
tuurdelen.9
26% Van alle goed geplaatste implantaten en 80% van 
alle implantaten met een slechte fractuur reductie re-
sulteren in het falen van de behandeling.3 Het blijkt 
dat de complicatiefrequentie gunstig wordt beïnvloed 

Figuur 1. Flow-diagram van de verschillende in- en exclusiecriteria tijdens de zoekbewerking naar 
geschikte literatuur.
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door correcte plaatsing van het implantaat. Echter, 
zelfs wanneer het implantaat goed geplaatst is, is de 
frequentie van implantaatfalen relatief hoog (2 uit 5) 
(Figuur 2). 
Algemene complicaties die optreden bij dit type 
fractuur zijn hartfalen (10,9%), hartritmestoornis-
sen (5,5%), diep veneuze trombose (5,5%), longont-
steking (5,5%), myocardinfarct (3,6%), longembolie 
(3,6%), hematomen (1,8%), delirium tremens (1,8%) 
en inappropriate-ADH-syndroom (SIADH) (1,8%).3

Fixatiemethoden
Er worden 4 belangrijke methoden gebruikt om de 
reversed type proximale femur fractuur te fixeren; de 
95°-hoekplaat, de Dynamic Hip Screw (DHS), de 
Proximal Femoral Nail (PFN) en de Gamma Nail. Van 
elk van deze implantaten worden hun eerste beschrij-
ving, oorspronkelijk ontwerp, effect op de fractuur en 
de complicatiefrequentie beschreven. 

Dynamic Hip Screw (DHS)
David et al. beschreven in 1996 voor het eerst het 
gebruik van een DHS voor instabiele proximale 
femurfracturen.10 De DHS is ontworpen om sterke en 
stabiele interne fixatie te bieden bij intertrochantere, 
subtrochantaire en basilaire femurhalsfracturen.11 Dit 
extramedullaire implantaat maakt het mogelijk om 
een fractuur te fixeren met een groter aantal fixatie-
punten zonder de sterkte van de plaat te compromit-
teren.11 David et al. stelden dat eventuele complicaties 

na het gebruik van de DHS werden veroorzaakt door 
de hoge leeftijd van de patiënt, door de preoperatieve 
ernst van de morbiditeit, de morbiditeit veroorzaakt 
door de fractuur, pijn in het wondgebied en het sociale 
milieu waarin de patiënt leeft en moet herstellen.10

Vanuit een biomechanisch oogpunt is de DHS niet 
ideaal voor de fixatie van de reversed type proximale 
femur fractuur. De DHS staat verplaatsing van 
de fractuur toe door medialisatie van het distale 
fragment.12,13 De biomechanische eigenschappen 
van de DHS resulteren namelijk in scheiding van de 
fractuur fragmenten in plaats van compressie. Dit 
heeft vervolgens hoge complicatiefrequenties en in 
24% tot 80% zelfs nonunion tot gevolg.5 Deze theorie 
wordt ook gesteund door Haidukewych et al.3 In deze 
studie kwam er na behandeling met een DHS in 56% 
van de gevallen nonunion voor, in vergelijking met 13 
% nonunion na behandeling met een 95°-hoekplaat 
(Tabel 1).3 Babst et al. stelden dat het toevoegen van 
een ‘buttress plate’ aan de constructie van de DHS 
de constructie zou kunnen stabiliseren omdat het 
de scheiding van de fractuurvlakken tegengaat die 
veroorzaakt wordt door de Sliding Hip Screw en de 
deformerende krachten.14 Deze theorie is echter nog 
niet bevestigd door wetenschappelijk onderzoek.

95°-hoekplaat
De 95°-hoekplaat, of de Dynamic Condylar Screw 
(DCS), werd als eerste beschreven door Schatzker et 
al. in 1989.15 Dit implantaat werd speciaal ontworpen 

Figuur 2. Scattergrafie met de verschillende frequenties nonunion per implantaat en 
per artikel. De stippen (•) staan voor de verschillende artikelen en de ruitfiguren (   ) 
staan voor de gemiddelde frequentie nonunion (en standaarddeviatie) per implantaat.
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om proximale femurfracturen te kunnen fixeren.15 
De zogenaamde ‘blade-plates’ hebben een theore-
tisch voordeel ten opzichte van de DCS vanwege 
de weerstand die ze bieden tegen rotatie van het 
proximale fragment. Ze voorkomen ook dat het 
proximale fragment zich naar lateraal verplaatst.3 
In de serie van Haidukewych et al. resulteerde 80% 
van de fracturen, gefixeerd met een 95°-hoekplaat, in 
een volledige union, wat duidelijk meer is dan de 44% 
van de fracturen behandeld met een DHS.3
Sadowski et al. registreerden echter slechts een volle-
dige union van 59 in hun populatie behandeld met 
een 95°-hoekplaat (Tabel 1).16 

Proximal Femoral Nail (PFN)
De PFN werd voor het eerst beschreven door 
Simmermacher et al in 1999.17 In het onderzoek uit-
gevoerd door Simmermacher et al. wordt aangetoond 
dat de Gamma Nail een minder effectieve intramedul-
laire methode van fixatie is dan de PFN. In deze serie 
faalt de Gamma Nail in 15% en de PFN in slechts 9,7% 
van de gevallen. In hun ogen is de PFN daarmee een 
goed alternatief (Tabel 1).17

Sadowski et al. vonden in hun populatie 5,5% 
nonunion bij behandeling met een PFN, in vergelij-
king met 41 % nonunion na behandeling met een 95°-
hoekplaat.16 Daarnaast was de gemiddelde opname-
duur korter (4 tot 14 dagen, in vergelijking met 7 tot 
18 dagen), waren er minder bloedtransfusies nodig en 
was de operatieduur korter in de populatie behandeld 
met een PFN.16 
Volgens Simmermacher et al. is de combinatie van een 

intramedullaire nagel met een sliding neck screw de 
beste techniek.17 De superieure resultaten zouden te 
danken zijn aan de anti-rotatieschroef, die collaps en 
het uittreden van de nekschroef en femurfracturen in 
de tip voorkomt.17

Gamma® Locking Nail System (Gamma Nail)
De Gamma Nail werd voor het eerst beschreven door 
Borioni et al. in 1990.18 De Gamma Nail is oorspronke-
lijk ontworpen om instabiele pertrochantaire fracturen 
in oudere patiënten te behandelen. Het ontwerp – een 
intramedullaire nagel en een ‘cervico-cephallic screw’ 
– zorgt ervoor dat er minder tijd nodig is voor functio-
neel herstel terwijl de chirurgische belasting niet hoger 
is dan bij andere methoden van fixatie.18 Het is alleen 
zo dat het gebruik van een Gamma Nail een scherpere 
leercurve kent, waarbij technisch falen van het implan-
taat daalt van 15 % tot 8 % in de loop van de tijd.17 
Onder de naam ‘Trochanteric Nail’ wordt de 
Gamma Nail ook beschreven door Sadowski et al., 
door Pelet et al., door Hernández-Vaquero et al. 
en door Haidukewych et al. Samen beschrijven zij 
een frequentie nonunion die varieert van 0 tot 17 % 
(Tabel 1).3,16,19,20

DISCUSSIE

De klinische uitkomst van behandeling van een  
reversed type proximale femurfractuur wordt bepaald 
door de mate van comminutie, botdichtheid, het 

Tabel 1. Het aantal patiënten dat per studie geïncludeerd werd en de frequentie van nonunion per implantaat. 

 95°-Hoekplaat DHS  PFN  Gamma Nail

Studie 

Haidukewych et al, 2001 3 N=25 20%# N=16 56%   N=6 17%¥

David et al, 1996 10   N=19 0%    
Willoughby, 2005 12   N=35 11% N=2 0%  
Simmermacher et al, 1999 17      N=31 9,7% 
Sadowski et al, 2002 16 N=17 41%     N=18 5,6%
Pelet et al, 2001 19 N=13 15%     N=13 0%
Barquet et al, 2000 24       N=43 0%
Hernández-Vaquero et al, 2005 20       N=47 6,4%

# Van deze 25 implantaten waren er 15 95° degrees fixed-angle blade plates en er waren 10 were Dynamic 
Condylar Screws. 2 van de 15 blade-plates (13,3 %) resulteerde in een nonunion en 3 van de 10 Dynamic 
Condylar Screws (30%) resulteerde in nonunion of heroperatie. 

¥ Van deze 6 Gamma Nails werden er 3 beschreven als ‘Cephalomedullary nails’ en 3 als ‘Intramedullary hip 
screws’. 1 van de 3 Cephalomedullary nails (33,3%) eindigde in een nonunion of reoperatie en 0 van de 3 
Intramedullary hip screws (0%) resulteerde in nonunion of reoperatie.
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type implantaat en de plaatsing van het implantaat.9 
Intramedullaire implantaten bieden voordelen boven 
andere fixatiemethoden omdat ze de vascularisatie 
behouden, minder peroperatief bloedverlies veroor-
zaken en fractuurreductie goed mogelijk maken.9,13 
Bij instabiele pertrochantaire fracturen resulteren 
intramedullaire implantaten in een 23% kortere ope-
ratieduur en in 44% minder bloedverlies dan bij ex-
tramedullaire implantaten.13 Daarnaast blijkt uit bio-
mechanische studies dat een intramedullair implantaat 
– mits goed geplaatst – in het algemeen vele malen 
sterker is dan een extramedullair implantaat. Dit zorgt 
ervoor dat de patiënt direct postoperatief volledig kan 
belasten en mobiliseren.13,21,22,23 
Het is helaas zo dat ieder artikel verschillende criteria 
en definities hanteert voor het vaststellen van compli-
caties en nonunion én daar bij ook nog verschillende 
indicaties hanteert voor reoperaties. Een tweede punt 
van discussie is dat de verschillende geïncludeerde 
artikelen sterk uiteenlopende aantallen patiënten 
hebben geïncludeerd en beschreven. Wanneer men 
de aantallen patiënten in de overweging meeneemt, 
lijkt de Gamma Nail beter te presteren dan de PFN. 
Vanwege de kleine populaties die behandeld zijn met 
een PFN, vinden we dat we niet kunnen stellen dat één 
van deze 2 implantaten belangrijk beter presteert dan 
de ander. Het biomechanisch voordeel in combinatie 
met grote verschillen in de prevalentie van nonunion 
zorgt ervoor dat we kunnen concluderen dat intrame-
dullaire implantaten in dit overzicht beter presteren 
dan extramedullaire implantaten.
Dezelfde conclusie wordt getrokken in de studie uit-
gevoerd door Schipper et al.13 Dit literatuuroverzicht 
bespreekt slechts artikelen die gaan over instabiele 
pertrochantaire fracturen en maakt geen onderscheid 
tussen de resultaten bij de verschillende fracturenty-
pen. Hoewel dit literatuuroverzicht een goed beeld 
geeft over hoe intra- en extramedullaire implantaten 
zich gedragen in stabiele en instabiele femurfracturen, 
geeft dit geen specifieke informatie over reversed type 
pertrochantaire femurfracturen.13 

Ondanks de verschillende typen bias (publicatiebias, 
cognitieve bias, selectiebias, recall bias en response-
bias) waar rekening mee gehouden moet worden en 
ondanks de verschillen in de kwaliteit van de verschil-
lende artikelen tonen de intramedullaire implantaten 
duidelijk betere resultaten dan de extramedullaire. 
Gebaseerd op de data uit de – op dit moment be-
schikbare – literatuur kunnen we concluderen dat er 
voor de behandeling van de  reversed type proximale 
femurfractuur een intramedullair implantaat moet 
worden gebruikt.

Conclusies en aanbevelingen
De prevalentie van deze fractuur benadert de 2% in de 

totale populatie heupfracturen. In een populatie met 
uitsluitend extracapsulaire proximale femurfracturen 
is ongeveer 22% een reversed type proximale femur 
fractuur.
De complicatiefrequenties bij reversed type proximale 
femurfracturen zijn hoog. De frequentie nonunion 
ligt tussen de 15 en de 41% bij fixatie met een 95°-
hoekplaat, tussen de 0 en de 56% na fixatie met een 
DHS, tussen de 0 en de 9,7% na fixatie met een PFN en 
tussen de 0 en de 17% na fixatie met een Gamma Nail. 
De kwaliteit van de verschillende beschikbare studies is 
niet uniform en ook niet van hoge kwaliteit. Bindende 
adviezen met betrekking tot de standaardbehandeling 
van een reversed type proximale femur fractuur kunnen 
daarom niet worden gedaan. Uit ons overzicht komt 
naar voren dat een advies tot het gebruik van een in-
tramedullair implantaat moet worden overwogen. 
Een hoger niveau van bewijsvoering, bijv. In de vorm 
van een gerandomiseerde klinische trial moet worden 
nagestreefd om zo tot een definitieve(re) bewijsvoe-
ring te komen.

ABSTRACT

Reversed type proximal femoral fractures are known as the 
most unstable femoral fracture type. It is not yet clear which 
osteosynthesis device is  the most appropriate. Therefore we 
performed a literature review to be able to answer this and other 
questions concerning reversed type proximal femoral fractures.
A search of the literature delivered 20 articles. The prevalence 
of this fracture type is 2.2% of all femoral fractures. Non union 
occurs depends on the implant and is 15-41% with the use of 
a 95° fixed angled plate, 0-56% with a Dynamic Hip Screw, 
0-9.7% with a Proximal Femoral Nail and 0-17% with a 
Gamma® Locking Nail System.
For the treatment of reversed type proximal femoral fractures 
intramedullary implants perform better than extramedullary 
implants.
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SAMENVATTING

De Oxford Fase III unicompartimentele knieprothese voor de 
behandeling van mediale compartiment artrose is mede dankzij 
zijn goede postoperatieve resultaten en lage complicatierisico’s 
een populaire behandeling welke de komende jaren in aantal 
zal toenemen. Wij beschrijven een ongebruikelijke complicatie 
waarbij het femorale component volledig is gedisloceerd.

INLEIDING

Het plaatsen van de Oxford Fase III unicompartimen-
tele knieprothese (UKP) is een welbekende en aanbe-
volen behandeling voor patiënten met artrose van het 
mediale compartiment van de knie. Er zijn hierbij uit-
stekende resultaten gepubliceerd met een pijnreductie 
van 83 tot 96%.1,2 Tevens zijn er weinig complicaties 
en de 10-jaarsoverleving van de UKP ligt tussen de 94 
en 100%.3,4

Redenen voor revisie zijn instabiliteit, degeneratie van 
het laterale compartiment, aseptische loslating van de 
tibiale component en dislocatie van de polyethyleen 
insert (meestal in combinatie met een voorste kruis-
bandinsufficiëntie). Wij beschrijven een casus waarbij 
het gecementeerde femorale component heeft losge-
laten en gedisloceerd is.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Een 50-jarige man presenteerde zich op onze polikliniek met 
pijnklachten aan de mediale zijde van beide knieën. Bij licha-
melijk onderzoek was er behoudens drukpijn mediaal sprake 
van een normaal bewegingstraject, intacte ligamenten en kruis-
banden. Radiologisch onderzoek toonde mediale unicompar-
timentele artrose beiderzijds (Figuur 1). Nadat conservatieve 
behandeling geen uitkomst meer bood, werd in maart 2002 
door middel van een minimaal invasieve operatieve benadering 
een Oxford Fase III UKP geplaatst aan de mediale zijde in de 
linker knie (Figuur 2A en B). Het postoperatieve beloop was 

ongecompliceerd en verliep volgens verwachting. De patiënt 
werd regelmatig poliklinisch teruggezien en was tevreden over 
het behaalde resultaat. In verband met persisterende klachten 
aan de rechter knie werd er in oktober 2004 rechts een Oxford 
Fase III UKP door middel van dezelfde minimale invasieve 
techniek.
Op de avond na de operatie van de rechter knie kreeg de patiënt 
bij het strekken van zijn linker knie plotseling hevige pijn en 
zwelling aan zijn linker knie. Radiologisch onderzoek toonde 
een gedisloceerd femoraal component met 90° rotatie (Figuren 
3A en B).
Artrotomie van de knie toonde een losliggende femorale 
prothese waarbij het cement nog op het spongieuze bot lag. Na 
voorzichtige verwijdering van het cement kon er na het maken 
van enkele boorgaatjes een nieuwe gecementeerd femorale 
component geplaatst worden met een nieuwe insert. Na de 

Figuur 1. Voor-achterwaartse staande röntgenfoto van 
de linker knie met een beeld van mediale comparti-
mentartrose.
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operatie kon de patiënt het revalidatieprogramma hervatten en 
mobiliseerde binnen het normale tijdspad. Bij de 4-maandsfol-
low-up bleek de patiënt klachtenvrij (Figuren 4A en B).

DISCUSSIE

Zoals reeds bekend komen complicaties na een Oxford 
Fase III UKP vrij weinig voor. Een radiolucente lijn 
onder het tibiale component komt echter wel frequent 

Figuur 2A en B. A. Voor-achterwaartse staande 
röntgenfoto van de linker knie bij 1-jaarsfollow-up. 
B. Laterale staande röntgenfoto van de linker knie bij 
1-jaarsfollow-up

A B

Figuur 4A en B. A. Voor-achterwaartse staande 
röntgenfoto van de linker knie 4 maanden na revisie 
van de femurcomponent en insertwissel. B. Laterale 
staande  röntgenfoto van dezelfde knie 4 maanden 
na revisie.

A B

Figuur 3A en B. A. Voor-achterwaartse röntgenfoto 
toont rotatoire dislocatie van de femorale component. 
B. Laterale röntgenfoto van dezelfde knie.

A B

voor en is aanwezig in ongeveer 90% van alle gevallen 
en is maar zelden suspect voor loslating.1,2,3 
Omdat de Oxford Fase III UKP in populariteit 
toeneemt en er over loslating van het femorale 
component tot op heden (nog) niets gepubliceerd 
is, is het ons inziens van belang deze casus onder de 
aandacht te brengen.
Het is daarbij goed om te realiseren dat een dergelijke 
complicatie kan optreden, maar tegelijkertijd goed te 
behandelen is.
De röntgenopnames van de linker knie opnieuw in 
beschouwing nemend, kan er gespeculeerd worden 
over een uiterst dunne radiolucente lijn rondom de 
femorale component. Deze was niet progressief en 
niet suspect voor loslating van de femurcomponent. 
Er werden geen tekenen van een laaggradige infectie 
gesignaleerd. De meest voor de hand liggende oorzaak 
voor deze complicatie ligt in de cementeertechniek.

Het meest gangbare is hierbij het in één tempo ce-
menteren, maar wellicht verdient het de voorkeur, 
zoals Goodfellow reeds aangaf, in twee tempi te ce-
menteren.5

ABSTRACT

The Oxford unicompartmental phase III knee prosthesis is 
thanks to the excellent postoperative results and low compli-
cations risks a well known treatment for medial osteoarthritis 
which will increase during the years. 
We describe an unusual complication in which the femoral 
implant is totally dislocated.
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SAMENVATTING

Een ganglion in de spinoglenoidale ruimte is een zeldzaam. 
Patiënten presenteren zich met pijn en krachtsverlies van de 
aangedane schouder. Op den duur ontstaat de kenmerkende 
spieratrofie van de musculus infraspinatus. Onderstaande ziek-
tegeschiedenis illustreert het ziektebeeld. Een overzicht van de 
literatuur wordt gepresenteerd.

INLEIDING

Een ganglion in de spinoglenoidale ruimte is een 
zeldzame tumorachtige laesie. Deze laesie is geloka-
liseerd aan de posterosuperiore zijde van het gleno-
humerale gewricht en kan leiden tot inklemming van 
de n. suprascapularis.1 De n. suprascapularis ontstaat 
uit de wortels van C5-6 en verloopt via de musculus 
omohyoideus tussen de incisura suprascapularis en het 
overliggende lig. transversum scapulae superior. In dit 
gebied ligt de zenuw relatief gefixeerd en geeft takken 
af naar de musculus supraspinatus. Via de mediale 
zijde van de craniale rand van het glenoïd verloopt 
de zenuw naar de laterale rand van de spina scapulae 
(de spinoglenoidale incisuur) en vandaar gaan takken 
richting de musculus infraspinatus. Richting de pos-
terieure zijde bedraagt de afstand naar het glenoïd 
minder dan 20 millimeter. Aan deze zijde gaan ook 
takken naar het schoudergewricht. 
In 1959 hebben Thompson en Kopell voor het eerst in-
klemming van de n. suprascapularis beschreven onder 
het lig. transversum scapulae superior. Sinds 1970 zijn 
er diverse casus beschreven waarbij deze inklemming 
veroorzaakt wordt door een ganglion ter hoogte van 
de spinoglenoidale ruimte.1,2,3-18 Patiënten met een 
neuropathie van de n. suprascapularis presenteren zich 
voornamelijk met krachtsverlies bij exorotatie van een 
geabduceerde arm en pijn aan de dorsale zijde van het 

glenohumerale gewricht. Tevens ontstaat er, met name 
na een langere periode, een kenmerkende atrofie van 
de spierbuik van de musculus infraspinatus.
Wij presenteren een casus van een 25-jarige man met 
sinds 3 jaar bestaande schouderklachten.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Een 25-jarige man, met een blanco voorgeschiedenis, presen-
teerde zich op de polikliniek orthopedie met recidiverende 
pijnklachten van de rechter schouder. De klachten bestonden 
3 jaar en waren ontstaan tijdens zijn dagelijkse werkzaamheden 
als betontimmerman. De klachten traden ook op tijdens het 
uitoefenen van krachttraining. Bij onderzoek van de atletisch 
gebouwde patiënt toonde de rechter musculus infraspinatus 
duidelijk spieratrofie. De musculus supraspinatus vertoonde geen 
tekenen van atrofie. Bij passief bewegingsonderzoek was er een 
symmetrische normale beweeglijkheid van de beide schouders. 
Actieve abductie en anteflexie waren pijnloos en onbeperkt. De 
exorotatie in adductie was beperkt tot 35° (links 45°), de en-
dorotatie in abductie was beiderzijds 50°. De patiënt gaf alleen 
pijn aan ter hoogte van de voorzijde van de schouder bij hori-
zontale adductie, hetgeen kan wijzen op pathologie van de lange 
bicepspees. De exorotatiekracht van de aangedane schouder was 
M4 in abductie en M3 in adductie volgens de Medical Research 
Council (MRC-schaal). Bij radiologisch onderzoek van de 
schouder waren er geen afwijkingen zichtbaar. Een echogra-
fisch onderzoek van het schoudergewricht laat een ganglion 
dorsaal van de scapula zien met druk op de nervus suprascapu-
laris. Op basis van deze gegevens werd een MRI-scan gemaakt. 
Deze toonde geen intra-articulaire afwijkingen zien, met name 
geen SLAP (superior labrum anterior posterior)-laesie of andere 
pathologie van de lange bicepspees. Er was atrofie met vervet-
ting van de musculus infraspinatus, maar geen atrofie van de 
musculus supraspinatus (Figuur 1A en 1B).

Het spinoglenoidale ganglion
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Figuur 1 A en 1B. MRI-opnames waarop het spino-
glenoidale ganglion te zien is ter plaatse van de spino-
glenoidale fossa.
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Ondanks een echogeleide naaldaspiratie van het ganglion toonde 
het EMG na 2 maanden tekenen van denervatie van zowel 
de musculus infraspinatus als van de musculus supraspinatus. 
Vanwege de zwakte van de musculus supraspinatus en de veron-
derstelling dat excisie van het ganglion de denervatieverschijn-
selen van de (nog) niet vervette musculus supraspinatus teniet 
zou kunnen doen werd besloten tot exploratie. Het ganglion 
spinoglenoidale werd verwijderd via een dorsale benadering en 
de verbinding met het craniale glenohumerale gewricht (met 
een doorsnede van ongeveer 1 mm.) werd gesloten. Gedurende 
de ingreep deden zich geen complicaties voor.
Na de operatie bleken de klachten nog niet verdwenen. De 
patiënt had nog steeds pijn in de rechter schouder en een sterk 
verminderd spieruithoudingsvermogen. De actieve anteflexie en 
abductie waren onbeperkt. Actieve endo- en exorotatie waren 
beperkt conform de preoperatieve waarden. Twee maanden 
postoperatief liet het EMG-onderzoek geen verbetering zien 
van de denervatie van zowel de musculus infraspinatus als de 
musculus supraspinatus. Eén jaar postoperatief werd nog steeds 
geen verbetering gezien van de schouderfunctie. De exorotatie-
kracht bleef M4 in abductie en M3 in adductie. De mogelijkheid 
om de abductie en exorotatie te verbeteren middels een transfer 
van de musculus latissimus dorsi en musculus teres major naar 
de rotator cuff werd overwogen, maar gezien de te verwachten 
beperkingen in de abductiekracht werd hiervan afgezien.

DISCUSSIE

Het spinoglenoidale ganglion als oorzaak van een n. su-
prascapularis neuropathie is een zeldzame aandoening 
die daarom vaak pas bij uitsluiting wordt gevonden. 
De MRI-scan is het onderzoek van eerste keuze, 
omdat MRI-onderzoek de precieze lokalisatie van de 
laesie kan weergeven. Een echografisch onderzoek van 
de schouder is te weinig specifiek, maar deze geeft wel 
nauwkeurige informatie over bepaalde anatomische 
afwijkingen van de schouder.1,18,19 Aanvullend neu-
rofysiologisch onderzoek kan aantonen of er sprake 
is van inactiviteitsatrofie of mogelijke denervatie van 
de zenuw, dan wel of er sprake is van herstel na een 
decompressie (d.w.z. tekenen van polyfasie op het 
EMG). Indien de spier nog niet geheel gedenerveerd 
is en niet atrofisch en/of vervet, is er een reden om 
snel in te grijpen. Ook kan EMG-onderzoek de lokali-
satie van de laesie aantonen.1,9,12,19 Overige oorzaken 
voor een nervus suprascapularis neuropathie zijn een 
direct trauma, plotselinge draaibewegingen van de 
schouder (zoals bij volleybal, tennis of gewichthef-
fen), het Parsonage-Turner syndroom (acute neuritis 
brachialis) of een scapulafractuur.
Ganglia komen opvallend vaak voor bij SLAP-laesies. 
De precieze oorzaak voor het ontstaan van dit ganglion 
is onbekend, maar er zijn aanwijzingen dat bij een 
SLAP-laesie het vocht uit het gewricht stroomt en via 
een soort ventielsysteem een cyste vormt, analoog aan 
de Bakerse cyste van de knie.17 Hierbij past dat het 

ganglion voornamelijk voorkomt in de schouder van 
de dominante arm van jonge mannen. Het ganglion 
is voornamelijk gelokaliseerd ter hoogte van het lig. 
transversum scapulae superior, de fossa infraspinatus 
of het lig. transversum scapulae inferior.1 Wanneer dit 
ganglion compressie veroorzaakt op de n. suprascapu-
laris wordt er in de Engelstalige literatuur, afhankelijk 
van de locatie gesproken over een SNES (suprascapu-
lar nerve entrapment superiorly, at the suprascapular 
notch) of een SNEI (suprascapular nerver entrapment 
inferiorly, at the spinoglenoid notch). Bij een SNES 
ligt de laesie tussen lig. transversum scapulae superior 
en fossa infraspinatus, waarbij er een parese van de 
musculus supraspinatus en de musculus infraspinatus 
kan ontstaan. Aangezien ter plaatse takken naar het 
schoudergewricht gaan kan dit gepaard gaan met pijn. 
Bij de meer distaal gelegen SNEI kan er een geïsoleer-
de musculus infraspinatus parese ontstaan die bijna 
altijd pijnloos is.1
Een compressieneuropathie van de n. suprasca-
pularis wordt primair conservatief behandeld met 
NSAID’s en fysiotherapie. Wanneer de klachten na 
2 tot 3 maanden niet verminderd zijn, bestaat er een 
indicatie voor een meer invasieve behandeling.9 De 
klachten zouden kunnen verminderen door middel 
van aspiratie van vloeistof van een geïsoleerd ganglion. 
Dit kan middels een CT- of een echogeleide naaldas-
piratie.6,10,12 De laatst genoemde behandeling heeft 
succesratio van 86%. Er kan echter wel opnieuw een 
ganglion onstaan.10 Wanneer na naaldaspiratie de 
klachten niet overgaan bestaat er tenslotte de moge-
lijkheid tot chirurgische decompressie middels een an-
terieure, posterieure of superieure benadering.9,20 De 
anterieure benadering is het minst bruikbaar omdat de 
plexus brachialis hierbij gevaar loopt en geen directe 
benadering van het ligament mogelijk maakt. De 
direct superieure benadering, via een trapezius split, 
veroorzaakt een diepe wond waarbij de zenuw maar 
over een kort traject bekeken kan worden. Derhalve 
is de posterieure benadering het meest bruikbaar. 
Nadat de musculus trapezius overwegend mediaal 
losgemaakt is van de spina scapulae kan de n. supra-
scapularis, inclusief de incisura suprascapularis incisuur 
gevisualiseerd worden door de supraspinatus naar pos-
terieur weg te houden met inachtneming van het arte-
rioveneuze systeem boven het ligament. Indien meer 
expositie nodig is kan dat middels de volgende twee 
stappen. Ten eerste losmaken van het laterale deel van 
de trapezius van de spina scapulae teneinde de zenuw 
over een groter traject te kunnen vervolgen of het 
losmaken van het posterieure deel van de musculus 
deltoideus om zodoende de zenuw van de musculus 
infraspinatus naar de incisura suprascapularis te zien 
verlopen. Een operatieve behandeling kent na 1 jaar 
een succesratio van meer dan 70% bij een minimale 
vervetting van de cuffspieren en neemt af naarmate er 

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR ORTHOPAEDIE ■   25



 Vol.
 14

apr.
  ’07

         meer vervetting is opgetreden. Na deze chirurgische 
verwijdering zijn de pijnklachten, de bewegingsbeper-
king en de atrofie verdwenen.4,9 Ianotti beschrijft de 
succesvolle verwijdering van een ganglion middels een 
artroscopische benadering. Deze behandelmethode 
zou de patiënt sneller laten mobiliseren.13,17,21 Er zijn 
echter geen grote onderzoeken gedaan naar artrosco-
pische decompressie.
Echografisch schouderonderzoek toonde in deze ziek-
tegeschiedenis het beeld van een ganglion, waarna een 
MRI werd gemaakt voor de precieze lokalisatie. Het 
MRI-onderzoek liet geen SLAP-laesie of cuff-ruptuur 
zien. Ook werd geen atrofie gezien van de musculus 
supraspinatus, terwijl de infraspinatus vettig gedege-
nereerd was. Om het resultaat te kunnen objectiveren 
werd een EMG-onderzoek voor en na de behande-
ling verricht. Onze patiënt had op grond van de geïso-
leerde atrofie van de musculus infraspinatus passend 
bij een SNEI. Op het EMG-onderzoek waren echter 
ook denervatieverschijnselen van de musculus supra-
spinatus gezien waardoor een SNES aannemelijker 
was. Peroperatief bevond het ganglion zich inderdaad 
ter plaatse van de suprascapulaire incisuur en het lig. 
transversum scapulae superior. Onze patiënt is na een 
conservatief traject operatief behandeld. Deze behan-
deling heeft 1 jaar postoperatief helaas niet geleid tot 
het gewenste resultaat. Dit is waarschijnlijk te wijten 
aan de te grote mate van vervetting van de spierbuik 
van de musculus supraspinatus. Een verklaring 
hiervoor kan gevonden worden in de tijdsduur van 
druk op de n. suprascapularis waardoor een irreversi-
bele neurapraxie ontstaan is. Ook kan gedacht worden 
aan een indirect tractieletsel (neurotmesis) van de n. 
suprascapularis, doordat deze wordt verplaatst door 
de grote cyste en terwijl de zenuw klem zit onder het 
lig. transversum.

ABSTRACT

A ganglion cyst in the spinoglenoidal space is rare. Patients 
show symptoms of shoulder pain en muscle weakness of the 
shoulder. Over time a typical muscle atrophy of the rotator cuff 
muscle develops. This case report illustrates the course of the 
disease. A limited review of the literature is presented.
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SAMENVATTING

Periprothetische osteolyse na een totaleknieprothese wordt 
meestal veroorzaakt door polyethyleenslijtage. Twee patiënten 
met een osteolytische haard bij een totaleknieprothese worden 
beschreven. In geval van periprothetische focale osteolyse 
dient naast PE slijtage ook een infectieuze oorzaak of een ma-
ligniteit te worden uitgesloten. Routinematige radiologische 
follow-up na knieprothesechirurgie blijkt van belang voor een 
goede beoordeling en behandeling van periprothetische oste-
olytische laesies.

INLEIDING

Periprothetische osteolyse na implantatie van een totale 
kniearthroplastiek (TKA) is meestal het gevolg van 
een reactie op polyethyleen (PE) slijtage.1-10 Er dient 
echter ook rekening te worden gehouden met andere 
oorzaken. Wij beschrijven de ziektegeschiedenis van 
twee patiënten met focale osteolyse bij een TKA.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Patiënt A, een 88-jarige vrouw, presenteerde zich in 2005 
met sinds enkele weken bestaande knieklachten links. In 1990 
werd een ongecementeerde Low Contact Stress totalekniepro-
these (TKP) (LCS; DePuy, Warsaw, Indiana, USA) geplaatst 
wegens primaire gonartrose. Behoudens diabetes mellitus was 
de voorgeschiedenis blanco. De pijnklachten waren spontaan 
begonnen en voornamelijk aanwezig bij belasten. Bij lichame-
lijk onderzoek werd een pasteus verdikte knie gezien, zonder 
hydrops of instabiliteit.
In tegenstelling tot de laatste röntgenopnames uit 1995, 
lieten nieuwe opnames va  n de linker knie mediaal in het 
distale femur een osteolytische laesie van ongeveer 5,5 cm 
in doorsnee zien (Figuur 1). Tevens viel asymmetrie van de 
polyethyleen (PE) inserts op. Bloedonderzoek toonde licht 
verhoogde ontstekingsparameters (CRP 15, BSE 43). Op een 

technetium isotopenscan werd ter plaatse van de osteolytische 
laesie sterk verhoogde activiteit gezien. Een CT-scan liet een 
scherp begrensde lytische haard zien met cortexaantasting en 
sclerotische randen alsmede een multifocale vochtcollectie 
met een diameter cranio-caudaal van bijna 10 cm (Figuur 2). 
Differentiaal diagnostisch werd gedacht aan focale osteolyse op 
basis van PE-slijtage of infectie dan wel een maligne botproces. 
Een incisiebiopsie werd verricht en bij histologisch onderzoek 
werd een uitgebreide histiocytaire reactie op dubbelbrekend 
materiaal gezien, passend bij osteolyse door PE-partikels. 
Afgenomen kweken toonden geen bacteriegroei. Er werd 
besloten tot revisie van de TKP. Peroperatief werden geen aan-
wijzingen gevonden voor loslating van de prothesecomponen-
ten. De PE ‘meniscal bearings’ toonden aanzienlijke slijtage. 
Er werd een gecementeerde revisieprothese geplaatst met 
gesteelde femur- en tibiacomponent. Het defect in het distale 
femur werd gereconstrueerd met geïmpacteerde homologe 
botchips. Het postoperatieve herstel was ongestoord.

Bij patiënt B, een indertijd 82-jarige vitale man, werd in 2002 
een gecementeerde TKP rechts type Kinemax Plus (Stryker, 
Allendale, New Jersey, USA) geplaatst wegens primaire gon-
artrose. Behoudens een TKP links was de voorgeschiedenis 
blanco. Hij presenteerde zich in 2005 met pijnklachten van zijn 

Figuur 1. Voor-achterwaartse en laterale röntgenop-
name van de rechter knie van patiënt A. Beeld van 
PE osteolyse focaal mediaal in het distale femur met 
sclerotische begrenzing (pijl). Er is asymmetrie van de 
PE-inserts.
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rechter onderbeen sinds 2 maanden, mogelijk ontstaan na een 
val van zijn fiets. 
Bij lichamelijk onderzoek werd een drukpijnlijke, fluctuerende 
zwelling gezien ter plaatse van de laterale tibiacondyl. Er was 
geen sprake van hydrops of instabiliteit en er was een goede 
kniefunctie.
Röntgenopnames lieten een focale osteolytische laesie zien 
van ongeveer 2 bij 5 cm met aantasting van de laterale cortex 
van de tibiakop (Figuur 3). Een jaar eerder was deze afwijking 
röntgenologisch niet zichtbaar. Bloedonderzoek toonde licht 
verhoogde ontstekingsparameters (CRP 13, BSE 20). Op een 
technetium isotopenscan was verhoogde activiteit zichtbaar ter 
plaatse van de laterale zijde van de proximale tibia. Een CT scan 
toonde een onscherp begrensde lytische haard met afmetingen 
van ongeveer 2 bij 5 cm doorlopend tot aan de tibiacompo-
nent en een geresorbeerde laterale cortex (Figuur 4). Vanwege 
de verdenking van een maligne proces werd een incisiebiopsie 
verricht, waarna bij histologisch onderzoek een metastase van 
een niercelcarcinoom werd aangetoond. Bij echografie en CT-
onderzoek van het abdomen werd inderdaad in de bovenpool 
van de rechter nier een niercelcarcinoom aangetroffen. Bij 
nadere stadiëring bleek er tevens sprake van metastasering 
naar het rechter os ileum. Derhalve werd besloten tot palliatie. 
Patiënt werd lokaal behandeld met radiotherapie en met een 
achterspalk gemobiliseerd. Thans, een jaar later, is patiënt nog 
altijd vitaal en het röntgenbeeld van de rechter knie is nagenoeg 
onveranderd. Wel heeft inmiddels de metastase in het bekken 
zich verder ontwikkeld, met een pathologische fractuur van het 
os ileum tot gevolg. 

DISCUSSIE

Focale osteolyse rondom een TKA is meestal het gevolg 
van een granulomateuze vreemdlichaamreactie op PE-
partikels.9,10 Mogelijk spelen bij de ontwikkeling van 
dergelijke focale laesies mechanische factoren een rol, 
waarbij een verhoogde intra-articulaire vloeistofdruk, 
ontstaan na implantatie van een knieprothese, migratie 
van PE-partikels richting de metafyse veroorzaakt.7,12 

Andere mogelijke oorzaken voor focale osteolyse zijn 
infecties of, in uitzonderlijke gevallen, een ruimte 
innemend proces.6,7 Het radiologisch beloop in com-
binatie met het klinisch beeld kan inzicht geven in de 
oorzaak van periprothetische osteolyse. Osteolyse ten 
gevolge van PE-partikels is in het algemeen langzaam 
progressief en veroorzaakt alleen pijn bij loslating van 
het implantaat of bij een dreigende fractuur.8 Osteolyse 
ten gevolge van een infectie gaat vaak in een eerder 
stadium gepaard met klachten. Skeletmetastasen of 
primaire maligne tumoren kunnen zich radiologisch 

Figuur 2. CT-scan, coronale en transversale doorsnede, 
van de rechter knie van patiënt A. Wat opvalt is de 
uitpuilende massa (PE debris) ter plaatse van de osteo-
lytische laesie (pijl). Figuur 3. AP en laterale röntgenopname van de 

rechter knie van patiënt B. Focale osteolyse, onscherp 
begrensd, met resorptie van de laterale cortex van de 
tibiacondyl (pijl).

Figuur 4. CT-scan, coronaal-sagittale doorsnede van 
de rechter knie van patiënt B. Osteolytische haard tibi-
acondyl lateraal met cortexonderbreking.
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presenteren als lytische of sclerotische laesies dan wel 
als een mengvorm. Traag groeiende lytische metasta-
sen zijn scherp begrensd, terwijl snel groeiende meta-
stasen meestal grillig gevormd zijn.18 Routinematige 
radiologische follow-up is van belang voor het on-
derkennen van osteolyse. Indien osteolyse geconsta-
teerd wordt kan vervolgens frequentere follow-up 
plaatsvinden om tot een betere differentiatie te komen 
van de verschillende oorzaken van periprothetische 
osteolyse.11 De aanwezigheid van een implantaat en 
cement kan echter een nauwkeurige radiologische 
beoordeling van osteolytische laesies bemoeilijken. 
Naast röntgenonderzoek kan ter differentiatie gebruik 
worden gemaakt van CT-scan, bloedonderzoek (CRP, 
BSE), skeletscintigrafie en kweken van gewrichtspunc-
taat. 
In de twee beschreven casussen waarin respectievelijk 
PE-slijtage en een metastase van een niercelcarcinoom 
beschreven worden als oorzaak voor een vergelijkbare 
focale osteolytische laesie blijken deze non-invasieve 
onderzoeken echter weinig onderscheidend. Alleen 
CT-onderzoek laat enig verschil zien in de begren-
zing van de osteolytische laesie. MRI-onderzoek met 
reductie van metaalartefacten lijkt een veelbelovende 
aanvulling voor de diagnostiek.19 Een incisiebiopsie 
voor histologisch en bacteriologisch onderzoek blijft 
echter het sluitstuk van de diagnostiek.11 
Hoewel er peroperatief bij patiënt A geen loslating van 
de prothesecomponenten werd geconstateerd, werd 
een uitgebreide revisie verricht in combinatie met een 
botplastiek. Studies hebben immers aangetoond dat 
het verwisselen van de PE insert zonder vervanging 
van femur- en tibiacomponent vaak leidt tot versnelde 
slijtage van de nieuwe insert.16,17 In deze casus had 
waarschijnlijk kunnen worden volstaan met een een-
voudiger revisie indien de osteolyse eerder was vast-
gesteld. Ook hieruit blijkt het belang van een routine-
matige radiologische follow-up bij knieprothesen. 
De ziektegeschiedenis van patiënt B laat zien dat er voor 
gewaakt moet worden om alleen aan PE-geïnduceerde 
osteolyse te denken bij een periprothetische osteolyti-
sche haard. Er wordt in de literatuur slechts spaarzaam 
melding gemaakt van periprothetische osteolyse door 
een metastase of primaire bottumor.20-23 
Tussen 1974 en 2003 werden 46 gevallen beschreven 
van een periprothetische primaire bottumor bij een 
totale heuparthroplastiek.24 Meerdere malen werd er 
bij periprothetische maligniteiten aanvankelijk gedacht 
aan osteolyse op basis van een infectie of slijtage-
partikels.11,22,25 Mogelijk is de incidentie in de praktijk 
daarom hoger dan dat de literatuur doet vermoeden. 
Er wordt dan ook door verschillende auteurs voor 
gepleit om bij elke protheserevisie vanwege loslating 
in combinatie met osteolyse weefselbiopten voor his-
tologisch onderzoek af te nemen.25,26

Bij het zien van een periprothetische osteolytische 

haard dient naast aan PE-slijtage en aan een infectie 
ook altijd te worden gedacht aan de mogelijkheid van 
een maligniteit. Routinematige radiologische follow-
up na (knie)prothesechirurgie blijkt van belang voor 
een goede beoordeling en daarmee behandeling van 
periprothetische osteolyse. 

ABSTRACT

Periprosthetic osteolysis after a total knee arthroplasty (TKA) is 
commonly caused by polyethylene (PE) wear. Two patients with 
an periprosthetic osteolytic lesion after TKA are presented. In 
case of periprosthetic focal osteolysis, besides PE wear, also an in-
fectious cause or neoplasma has to be excluded. Routinely radio-
logical follow-up after TKA-surgery appears important in a good 
evaluation and treatment of periprosthetic osteolytic lesions.
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andere NSAIDs hebben ontwikkeld; zwangerschap en borstvoeding; kinderen en
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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.
hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mellitus, roken) dienen slechts na zorgvuldige
overweging te worden behandeld met etoricoxib.
Gezien het ontbreken van een plaatjesremmend effect zijn COX-2-selectieve remmers
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voorgeschiedenis van hartfalen, linkerventrikeldisfunctie of hypertensie en bij patiënten
bij wie oedeem al om een andere reden bestond.
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andere NSAIDs en selectieve COX-2-remmers, vooral bij hoge doses. Daarom moet
tijdens behandeling met etoricoxib speciale aandacht worden gegeven aan controle van
de bloeddruk. Als de bloeddruk aanzienlijk stijgt, moet een 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 gebruiken
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Voorzichtigheid moet worden betracht bij de instelling van behandeling met etoricoxib bij
patiënten met dehydratie. Etoricoxib kan koorts en andere ontstekingsverschijnselen
maskeren.
Via post-marketing surveillance werden ernstige huidreacties, waarvan sommige fataal,
waaronder exfoliatieve dermatitis, syndroom van Stevens-Johnson en toxische
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Inleiding:
Het collageennetwerk bepaalt de functionele eigen-
schappen van een pees. Wij veronderstelden dat bij 
achillespeestendinose veranderingen optreden in zowel 
samenstelling alsook ombouwsnelheid van de colla-
geenmatrix. Inzicht in deze biochemische veranderin-
gen van de collageenmatrix gedurende de pathogenese 
van achillespeestendinose kan bijdragen aan de ont-
wikkeling van  effectievere behandelingsmethoden.

Patiënten en methode:
Tijdens operatie wegens achillespeestendinose werd 
bij n=10 patiënten een biopt genomen van zowel 
de tendinosehaard alsook van een aangrenzend ma-
croscopisch gezond ogend deel van dezelfde achilles-
pees. Tevens werden achillespeesbiopten verzameld 
van n=3 patiënten zonder achillespeesklachten. Op 
ieder sample werden histologische degeneratiegraad 
gescoord en verschillende biochemische analyses 
verricht. 

Resultaten:
Achillespeestendinosehaarden bevatten een significant 
hoger watergehalte en een (sub)normale hoeveelheid 
collageen. Twee bevindingen wezen op verhoogde 
collageenafbraak: een verhoogde activiteit van ma-
trixafbrekende enzymen en een verhoogd percentage 

gedenatureerd/beschadigd collageen. Een verlaagde 
hoeveelheid niet-enzymatische pentosidine crosslinks 
wees op verhoogde collageenaanmaak. Tevens waren 
er aanwijzingen voor een toename in het aantal enzy-
matische crosslinks, wat kan wijzen op (beginnende) 
fibrose.

Conculsies:
Wij concluderen dat in achillespeesdegeneratiehaar-
den een verhoogde ombouwsnelheid van de collagene 
matrix plaatsvindt en de natuurlijke samenstelling van 
de peesmatrix is gecompromitteerd, waarbij mogelijk 
microrupturen en beginnende fibrosering van het 
weefsel optreden. Dit alles kan de mechanische ei-
genschappen beïnvloeden en predisponeren voor 
achillespeesruptuur. Vergelijking met supraspinatus-
peestendinitis-onderzoek uit de literatuursuggereert 
overeenkomstige pathologische processen in de ont-
wikkeling van achillespees- en supraspinatuspeesdege-
neratie.1,2  

1. Riley, G.P. et al., Ann Rheum Dis 536:359-66 (1994) 
2. Bank, R.A. et al., Ann Rheum Dis 581:35-41 (1999)

Marieke de Mos; Benno van El; Jeroen de Groot; Holger Jahr; 
Hans van Schie; Ewoud van Arkel; Hans Tol; Rien Heijboer; 
Gerjo van Osch; Jan Verhaar. Erasmus MC Rotterdam en TNO

Achillespeestendinose toont veranderingen in biochemische samenstelling en 
ombouwsnelheid van het collageen

Geautomatiseerde bepaling van bone bruise volumes en de relatie tot 
symptomen van kraakbeendefecten

Achtergrond:
Bone bruise wordt frequent geobserveerd op MRI's 
van gewrichten met kraakbeendefecten. De relatie 
tussen bone bruise en klinische symptomen is nog niet 
onomstotelijk vastgesteld. Het doel van deze studie 
was om een methode te ontwikkelen om bone bruise 
volumes te bepalen door middel van het geautomati-
seerd segmenteren van MRI's en vervolgens de relatie 
met klinische symptomen te bestuderen. 

Methoden:
77 MRI's van femurcondylen met kraakbeendefec-
ten gemaakt preoperatief en 6 en 12 maanden post-
operatief werden automatisch gesegmenteerd met 
een “custom-designed” software systeem en klinisch 
geëvalueerd door 3 onderzoekers gebruikmakend 
van een subjectief klinisch score systeem. Klinische 
symptomen werden bepaald met een VAS voor pijn en 
de WOMAC pijn schaal.
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Resultaten:
Geautomatiseerde segmentatie van PD-w MRI's re-
sulteert in nauwkeurige afgrenzing van bone bruise. 
Automatisch gesegmenteerde bone bruise volumes 
vertoonden een hoge correlatie met het subjectie-
ve klinisch score systeem (r = 0.75, p <0.0001). Er 
was een zwak positieve correlatie tussen bone bruise 
volume en VAS score voor de complete en preope-

ratieve dataset (respectievelijk r = 0.28 and r = 0.43). 
Postoperatieve veranderingen in bone bruise volumes 
vertoonden discrepanties met symptoomveranderin-
gen (0-44%). 12 maanden postoperatief werden derge-
lijke discrepanties alleen terug gevonden bij patiënten 
behandeld met microfracturing. Mogelijk kunnen 
deze discrepanties worden toegeschreven aan sub-
chondrale botschade geïnduceerd door de ingreep. 

Conclusies:
Bone bruise is mogelijk gerelateerd aan klinische 
symptomen van patiënten met kraakbeendefecten, 
alhoewel longitudinale studies noodzakelijk zijn om 
deze relatie verder te verduidelijken. De geautomatiseer-
de segmentatie software is een eenvoudige, objectieve, 
en nauwkeurige methode voor toekomstige studies met 
als doel het bestuderen van bone bruise op MRI.

K.G. Auw Yang, P. Anbeek, K.L. Vincken, A.J. Verbout, 
W.J.A. Dhert, D.B.F. Saris,
UMC Utrecht

ICRS en Oswestry kraakbeenherstel scores gevalideerd voor evaluatie van 
kraakbeenherstel na Autologe Chondrocyten Implantatie en Microfracturing

Introductie:
Door voortschrijdend inzicht en implementatie van re-
generatieve geneeskunde in de orthopedische praktijk 
neemt de frequentie en complexiteit van kraakbeen-
herstellende operaties toe. Hiermee ontstaat een sterke 
behoefte aan betrouwbare methodes voor evaluatie 
van resultaten. Verschillende chirurgische mogelijkhe-
den worden nu vergeleken met diverse scoresystemen. 
Macroscopische evaluatie tijdens arthroscopie wordt 
gebruikt om kraakbeenherstel te beoordelen. De 
International Cartilage Repair Society (ICRS) score 
en de Oswestry Arthroscopy Score (OAS) worden in 
deze multicenter studie gevalideerd.

Methode:
101 Macroscopische beelden, gemaakt tijdens 12-
maandsfollow-up arthroscopie (MF of CCI), werden 
beoordeeld door 4 ervaren kraakbeenchirurgen, een 
arthroscopie-fellow, een opleidingsassistent en de trial-
coördinator. De ICRS en OAS score zijn geblindeerd 
en gerandomiseerd tweemaal gescoord, met een tijdsin-
terval van 4 weken. Aanvullend is een schatting gegeven 
van de werkelijke behandeling en defectgrootte. 

Resultaten:
Interobserver en intraobserver betrouwbaarheid voor 
de ICRS en OAS waren goed (resp. 0,62 en 0,56 voor 
ICRS, 0,73 en 0,65 voor OAS). Interne consistentie 

(Cronbach’s alpha) was voldoende voor onderzoeks-
doeleinden,  0,79 voor ICRS en 0,74 voor OAS. 
De correlatie tussen beide scores was uitstekend, zie 
figuur (ICC= 0,94). De observers waren meestal niet 

in staat de verrichte behandeling juist te benoemen 
(Kappa= 0,10). Ook de intraobserver betrouwbaar-
heid van de geschatte defectgrootte was laag (ICC= 
0,38). Deze resultaten bleven gehandhaafd in subana-
lyses naar de ervaring van de observer en de kwaliteit 
van de beelden. 

NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR ORTHOPAEDIE ■   32



 Vol.
 14

apr.
  ’07

Conclusie:
ICRS en OAS zijn goede, nu gevalideerde scoringssy-
stemen voor macroscopische evaluatie van kraakbeen-
herstel voor onderzoeksdoeleinden.

M.P.J. van den Borne, N.J.H. Raijmakers, J. Vanlauwe, J. 
Victor,  S.N. de Jong, Prof. J Bellemans, D.B.F. Saris. 
Universitair Medisch Centrum Utrecht, Nederland, 
Universitair Ziekenhuis Leuven, België, Academische 
Ziekenhuis Sint-Lukas Brugge, België

Behandeling van lokale kraakbeendefecten met kleine metalen implantaten 

Introductie:
Momenteel zijn de chirurgische behandelingmoge-
lijkheden voor lokale kraakbeendefecten beperkt. Als 
alternatief zouden kleine biocompatibele metalen 
punaises kunnen worden gebruikt. Doel van dit 
onderzoek was om de haalbaarheid hiervan te on-
derzoeken. Cobalt-chrome (CoCr) en geoxideerd 
zirconium (OxZr) werden onderzocht op hun effect 
op de tegenoverliggend kraakbeenkwaliteit en osseo-
integratie bij verschillende plaatsingsdiepten.

Methoden:
In 18 NZW konijnen werd een kraakbeendefect in 
de mediale femur condyl opgevuld met een OxZr of 
CoCr implantaat (∅ articulerend oppervlakte 3,5mm), 
geplaatst evenwijdig, 1 mm diep of 1 mm uitstekend 
ten opzichte van het omringende kraakbeen. Na 4 
weken werden de dieren opgeofferd. De kwaliteit van 
het tibiale kraakbeen werd microscopisch gescoord en 
de osseointegratie met behulp van geautomatiseerde 
histomorfometrie.

Resultaten:
Er werd behoorlijk veel kraakbeenschade gezien bij 
alle condities. Het tibiale kraakbeen was het minst 
aangedaan bij een evenwijdige plaatsing vergeleken met 

een diepe (p=0,01) of uitstekende plaatsing (p=0,004) 
en was bij OxZr vergeleken met CoCr (p=0,011) in 
een betere staat bij de uitstekende positie, maar geen 
verschillen werden gezien bij diepe of evenwijdige 
plaatsing. De meeste bot formatie werd gezien bij de 
uitstekende positie (p=0,01). In de diepe positie werd 
meer bot-implantaat contact gezien bij CoCr vergele-
ken met OxZr (p=0,02).

Discussie:
OxZr en CoCr implantaten vertoonden goede 
osseo-integratie wanneer ze gebruikt worden voor 
de behandeling van een lokaal kraakbeendefect bij 
konijnen. Echter, het tegenoverliggende kraakbeen 
was behoorlijk beschadigd bij alle gevallen. Een even-
wijdige plaatsing lijkt essentieel and wanneer het im-
plantaat uitsteekt is OxZr wellicht minder beschadi-
gend. Voorzichtigheid is dus geboden wanneer kleine 
metalen implantaten worden gebruikt als behandeling 
voor lokale kraakbeendefecten bij mensen.

Custers RJH., Dhert, WJA, Rijen van MHP., Verbout AJ; 
Creemers, L B; Saris, DBF
Afdeling Orthopaedie, Universitair Medisch Centrum, 
Utrecht, Nederland

Treksterkte van 10 mm versus 20 mm lange botblokjes in VKB-reconstructies 
met patellapees

Inleiding en vraagstelling: 
Inleiding en vraagstelling: Is het mogelijk kortere bot-
blokjes te gebruiken bij VKB reconstructies, zodat er 
mogelijk minder post-operatieve kniepijn is? Onze 
hypothese is dat de treksterkte van 10mm botblokjes 
gelijk is aan die van 20mm lange botblokjes. 

Methode: 
Tien menselijke kadavers (72-82 jaar) ondergingen 
een VKB reconstructie met patellapees, gefixeerd met 
een interferentieschroef. Zij werden gerandomiseerd 
ingedeeld in de 10mm of 20mm groep. Na de re-
constructie werden zij onderworpen aan trekproeven 

waarbij de stijfheid, maximale belasting voor het falen 
en de manier van falen werden gedocumenteerd. 

Resultaten: 
De mediane stijfheid was 67.8(21.4 – 90.3) N/mm 
voor de 10mm blokjes en 87.1(33.5 – 93.5) N/mm 
voor de 20mm blokjes. Mediane belasting bij falen 
was 402.3(86.7 – 545.6) N voor 10mm botblok-
jes en 455.5(162.7 – 635.6) N voor de 20mm bot-
blokjes. Er was geen significant verschil tussen beide 
groepen.  Alle reconstructies faalden ter plaatse van 
de femorale schroeffixatie waarbij zowel botblok als 
schroef loslieten. 
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Conclusie: 
Wij stellen dat schroeffixatie van een 10mm lang 
botblok in VKB reconstructies niet zwakker is dan 
een 20mm lang botblok. De treksterkte van de 10mm 
botblokjes overtreft in vivo krachten die optreden bij 
passieve en actieve extensie van de knie. Trekproeven 
met kadavers van hogere leeftijd leidt tot een onder-

schatting van de te verwachten treksterkte in jonge 
patiënten.

Meuffels D.E., Niggebrugge M.J.N., Verhaar J.A.N. 
Department of Orthopaedic surgery, IJsselland Hospital, The 
Netherlands, Department of Orthopaedic surgery, Erasmus 
University Medical Centre, The Netherlands.

Quality control and evidence based surgery in anterior cruciate ligament 
reconstruction

Aim:
The purpose of this study was to implement and 
validate a method for intra-operative quality control 
using computer overlaying graphics as a means to 
standardize lateral stress radiography. The method was 
utilized during anterior cruciate ligament reconstruc-
tion procedures and the contralateral (normal) knees 
were used as controls. 

Methods: 
Computer graphics overlays of a circle were registe-
red with the lateral condyle in well aligned lateral flu-
oroscopic stress X rays. The center of the circle serves 
as a repeatable reference point for measurements of 
tibial antero-posterior translation. This method previ-
ously was validated and compared to the more tradi-
tional tangent method. The method has been applied 
prospectively to 360 ACL reconstructions (130 
hamstring, 230 patella tendon) to record laxity in 90 
degrees (flexion) and in 10 degrees (extension). Laxity 
measures were performed pre- reconstruction on both 
knees and post-reconstruction on the operative knee. 

Results:
Improvement in extension was 12.68 % (of the 
proximal tibia lateral distance) in knees with hamstrings 
grafts and 12.92 in extension in knees with patella 
tendon grafts. In flexion, improvement in knees with 

hamstring grafts was significantly better (7.40) than 
in knees with patella tendon grafts (5.62). Compared 
to the normal knee (in cases where the contralateral 
knee was normal) showed that knees were restored to 
normal or within 3 mm in 67 % of extension and 72 % 
of flexion measurements.

Discussion: 
Grafts were fixed in extension, so improvement in 
extension is more dependent on fixation conditions 
than graft choice. Improvement in flexion is more 
dependent upon graft positioning. Hamstring graft 
position was recorded to be placed more lateral and 
posterior, explaining the difference in improvement in 
flexion. 

Conclusion: 
Computer assisted stress radiography (using new ra-
diographic measurement tools) provides a valuable 
tool for quality control and quantitative assessment of 
anterior cruciate ligament reconstruction. Differences 
in stability in flexion between hamstring and patella 
tendon were recorded and may be explained by dif-
ference in placement, as quantified by computer as-
sistance. 

TVS Klos en SA Banks

Het effect van overliggende cortexdoorbraak bij de gesloten - en open 
tibiakoposteotomie

Inleiding:
Verlies van correctie leidt tot een slechter resultaat van 
een valgiserende  tibiakoposteotomie (HTO), en kan 
direct na de operatie optreden door een doorbraak 
van de overliggende cortex van de osteotomie.

Methode:
De patiënten maakten deel uit van een prospectief, 
gerandomiseerd onderzoek (RCT) naar twee verschil-

lende HTO technieken. Deze studie analyseerde het 
radiologische en klinische effect van een overliggende 
cortex doorbraak bij beide osteotomie technieken na 1 
jaar. Cortex doorbraak werd gemeten op een röntgen 
foto 1 dag na de operatie. 

Resultaten:
Zesendertig van de 44 patiënten (82%) in de gesloten 
HTO groep en 15 van de 43 patiënten (35%) in de 
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open HTO groep hadden een overliggende cortex 
doorbraak (p < 0.0001) . Na 1 jaar was de  HKA (hip-
knee-ankle) hoek in de open HTO groep met laterale 
cortex doorbraak (0.9 graden varus SD (6.7)) signifi-
cant (p = 0.046) minder gecorrigeerd in valgus alig-
nement dan in de gesloten HTO met mediale cortex 
doorbraak (3.2 graden valgus SD (3.5)). Bovendien 
werd in de gesloten HTO groep een overcorrectie 
van 4 graden valgus bijna significant (p = 0.089) beter 
bereikt wanneer een opening groter dan 2 millime-
ter ontstond in de overliggende mediale cortex. De 
VAS score daalde en de HSS knie score verbeterde 
voor beide technieken 1 jaar na de operatie. Er werden 
geen significant verschillen tussen de groepen met of 
zonder overliggende cortex doorbraak gevonden.

Conclusie:
Wij concluderen dat een gesloten HTO met over-
liggende cortex doorbraak en een opening van de 
mediale cortex beter de beoogde correctie bewerk-
stelligt na 1 jaar. Varus malalignement treedt niet op. 
Laterale cortex doorbraak bij de open HTO leidt to 
significant meer correctie verlies na 1 jaar. Dit kan op 
termijn leiden tot slechtere resultaten. 

Tom M. van Raaij, Rogier de Vlieger, Max Reijman, 
Jan A.N. Verhaar en Reinoud W. Brouwer

Functionele resultaten van een totaleknieprothese: evaluatie met 
gangbeeldanalyse

Inleiding: 
Bij de evaluatie van de functionele resultaten van een 
totaleknieprothese wordt onder andere gestreefd naar 
een objectieve maatstaf. Gangbeeldanalyse kan hierbij 
een rol spelen. De vraagstelling is of bij gonarthrosis 
een verstoring van het gangbeeld optreedt; en zo ja, 
of het gangbeeld 1 jaar na implantatie van een totale-
knieprothese is genormaliseerd?

Materiaal en Methode: 
In een prospectief, multicentrisch, klinisch onderzoek 
bij 206 patiënten met gonarthrosis (145 vrouwen, 61 
mannen; gemiddelde leeftijd 66 jaar, 50-75 jaar) is 
zowel pre-operatief (221 knieën) als 1 jaar na plaatsing 
van een Genesis II Total Knee System® (151 knieën) 
een gangbeeld analyse uitgevoerd. 
Belangrijkste variabelen zijn: Cyclustijd, stapfrequen-
tie, dubbelsupport fase en stand fase met behulp 
van Computer Dyno Graphy metingen; knie flexie-
extensie beweging tijdens standfase met behulp van 
goniometrie; en spieractiviteit fase met behulp van 
oppervlakte EMG. Dit alles synchroon gemeten met 
een draagbaar meetsysteem voor gangbeeldanalyse 
(Infotronic®) 

Resultaten: 
Preoperatief bedraagt de stapfrequentie 94 (nor-
maalwaarde 100-126) en de cyclustijd 1,3sec (1,03-

2,33sec; normaalwaarde 1,0-1,3). De standfase is 
verlengd, 0,87 (normaalwaarde 0,6-0,8) en er is bij 
33 % van de patiënten geen goede hielplaatsing en/of 
teen afzet. De flexie-extensie beweging neemt tijdens 
de standfase af (flexie in standfase is normaal 15-20˚ 
waarna de knie zich weer strekt tot 0 graden; bij gon-
artrhose is de extensie in de 2e helft van de standfase 
verminderd of blijft achterwege) en de spieractiviteit 
fasen duren langer tot 50% van de totale schredetijd. 
(normaalwaarde 20-30% van de schredetijd)
Eén jaar na de implantatie zijn zowel de standfase 
(0,8), de dubbelsupport fase (0,19) als ook de fre-
quentie (101) en cyclusduur (1,21) hersteld tot 
binnen de normaalwaarden. Daarnaast verbetert ook 
de flexie-extensie beweging tijdens de standfase en 
is er verbetering van de voetafwikkeling (28% met 
slechte afwikkeling). 
   
Conclusie: 
Patiënten met gonarthrosis hebben een verstoord 
gangbeeld. Eén jaar na implantatie van een totaleknie-
prothese is het gangbeeld genormaliseerd.

C. van Egmond, J.J. Rondhuis, B. Burger, L.Keijser en 
M. van Lent
Medisch Centrum Alkmaar

Het fibulotalocalcaneale ligament

Inleiding:
Enkelartroscopieën zijn gangbaar als minimaal chi-
rurgische techniek voor de behandeling van acute en 

chronische aandoeningen van de enkel. Tijdens de pos-
terieure enkelartroscopie (van Dijk et al. Arthroscopy, 
16:871, 2000) wordt posterieur van het kapsel zeer 
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frequent een ligamenteuze structuur zichtbaar, welke 
in de anatomieboeken niet kan worden teruggevon-
den. Er bestaat één zeer algemene publicatie over deze 
ligamenteuze structuur, waarin het de naam fibulo-
talocalcaneale ligament heeft gekregen. (Rouvière et 
al. Annales d'anatomie pathologique, 7:745, 1932). 
Omdat onbekendheid met de anatomie kan leiden tot 
een niet-optimale posterieure enkelartroscopie, is het 
doel van de studie het fibulotalocalcaneale ligament 
gedetailleerd in kaart te brengen

Methode:
Er is een anatomische dissectie verricht op 12 fresh 
frozen enkels. 

Resultaten:
Het ligament wordt in alle enkels teruggevonden met 
als origo de laterale malleolus, tussen het calcaneofi-
bulaire ligament en het posteroinferieure tibiofibulai-
re ligament. Hier vormt het ligament de bodem voor 
de peroneuspezen. Naar mediaal smelt het ligament 
samen met het retinaculum van de peroneuspezen 
en het laterale septum van de Achillespees, een apo-
neurose (in alle enkels). Vanaf de aponeurose lopen 

3 banden, een mediale band welke insereert in de 
mediale malleolus (7 van de 12 enkels), een oblique 
band welke insereert in de laterale tuberkel van de 
talus (8/12) en een inferieure band welke insereert in 
de laterale zijde van de calcaneus (12/12).
Alle banden komen op spanning indien de enkel wordt 
gedorsiflecteerd.

Conclusies:
Het fibulotalocalcaneale ligament is een constante ana-
tomische structuur en verdient als zodanig aandacht 
in de anatomieboeken. Het vormt de bodem voor de 
peroneuspezen en limiteert tevens de dorsiflexie. De 
hedendaagse steeds populairdere posterieure enkel-
artroscopie kan worden geoptimaliseerd door kennis 
van de anatomie van dit ligament.

PAJ de Leeuw, P Golanò, L Blankevoort, CN van Dijk. 
Afdeling Orthopedie, Orthotrauma Research Center 
Amsterdam, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam 
en Laboratorio de Anatomía artroscópia, Departamento de 
Anatomía y Embriología Humana. Facultad de Medicina, 
Universidad de Barcelona, Barcelona.

De evaluatie van de nauwkeurigheid van CT-gebaseerde botsegmentatie voor 
het meten van botbewegingen in de enkelgewrichten

Inleiding:
De studie van de kinematica van het enkelcomplex is 
belangrijk voor gangbeeldonderzoek en de diagnose 
van ligamentletsels. Röntgenstereofotogrammetrische 
analyse (RSA) is de gouden standaard voor het meten 
van gewrichtskinematica, maar kan niet routinematig 
worden gebruikt omdat het invasief is. Daarom is een 
segmentatietechniek ontwikkeld voor botcontouren, 
gebaseerd op computertomografie om de 3d-kinema-
tica in vivo te reconstrueren (CT/BCM). Om deze 
techniek te valideren was de onderzoekshypothese dat 
CT/BCM minstens even accuraat is als RSA om de 
botbewegingen in de enkel te meten.

Methoden:
Voor de RSA-analyse werden tantalium kogeltjes 
geplaatst in de tibia (6), talus (5) en calcaneus (7) van 
een kadaverenkel. Met een gefixeerd onderbeen werd 
de voet belast in 8 verschillende extreme voetposities. 
Direct na het maken van de CT-scans, werden de stereo-
röntgenfoto’s gemaakt. Botcontourdetectie en RSA-
analyse werden uitgevoerd. Schroevingsasparameters 
werden berekend voor bewegingen in het tibiotalaire 
en het talocalcaneale gewricht. De ‘root mean square 
error’ (RMSe) werd berekend voor de rotatie om en 

de translatie langs de schroevingsas, op basis van het 
verschil tussen CT/BCM en RSA.

Resultaten:
Vergeleken met RSA, de CT/BCM methode liet een 
RMSe zien van 0.33 graden en 0.12 mm voor de ti-
biotalaire beweging en een RMSe van 0.16 graden 
en 0.26 mm voor de talocalcaneale beweging, voor 
respectievelijk de rotatie om en de translatie langs de 
schroevingsas.

Discussie en conclusies:
In plaats van een fantoom, waar de werkelijke 
beweging kan worden voorgeschreven, werd een ka-
daverenkel gebruikt. Dit om zo goed mogelijk de in-
vivo situatie na te bootsen. Noodzakelijkerwijs werd 
RSA als vergelijkingsmethode gebruikt. De gevonden 
RMSe waarden ware vergelijkbaar en soms kleiner dan 
eerder gerapporteerd voor conventionele RSA. Voor 
de studie van gewrichtsbewegingen is CT/BCM een 
veelbelovende techniek, omdat het niet-invasief en 
nauwkeurig is.

GJM Tuijthof, S Bringmann, R Jonges, ER Valstar, L Beimers, L 
Blankevoort. Academisch Medisch Centrum en LUMC, Leiden
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In vivo 3-D bewegingsruimte van de enkel

Inleiding:
De bewegingen in de enkel zijn een combinatie van 
bewegingen in het talocrurale en subtalaire gewricht. 
Omdat de bewegingsruimte bepaald wordt door 
mechanica van de gewrichtsoppervlakken en de liga-
mentaire structuren, kunnen afwijkende bewegingen 
richting geven aan de diagnose van specifieke weef-
selschade. Het doel van deze studie is om de normale 
bewegingsruimte te bepalen in vivo in een groep 
gezonde vrijwilligers.

Methode:
Een CT-systeem werd gebruikt om scans te verkrij-
gen van de rechterenkel van 20 gezonde vrijwilligers 
met de voet in neutrale positie en vervolgens in 8 
verschillende extreme posities. Na botsegmentatie en 
matching, werden de helische assen berekend voor 
de beweging tussen twee extreme voetstanden van de 
tibia en de calcaneus ten opzichte van de talus.

Resultaten:
De consistentie van de talocrurale helische assen was 
goed met een kleine variatie in richting tussen de 
proefpersonen bij dorsaal-plantair flexie (S.D. 7.5°) 
en bij de gecomineerde anterolaterale-posteromediale 
voetbeweging (S.D. 8.9°). De subtalaire helische assen 
waren consistent (S.D.  8.9° to10.2°), behalve voor 

de beweging van dorsaal naar plantair flexie. Bijna de 
volledige dorsaal- plantair flexie vond plaats in het ta-
locrurale gewricht. De in-eversiebeweging was twee 
keer groter in het subtalaire gewricht dan in het talo-
crurale gewricht. De translaties langs de helische assen 
was variabel en klein.

Conclusies:
Omdat ze erg consistent zijn, kunnen de talocrurale 
helische assen voor dorsaal-plantair flexie en voor an-
terolaterale naar posteromediale bewegingen van de 
voet van belang zijn bij de evaluatie van een enkellet-
sel. Hetzelfde geldt voor de subtalaire helische assen 
voor de beweging van inversie naar eversie en voor 
de gecombineerde voetbewegingen in/eversie met 
flexie. De 3D stress-CT kan een geavanceerd hulp-
middel worden bij de diagnose van complexe letsels 
van enkelligamenten, gedetailleerd tot het niveau van 
individuele structuren, evenals bij de postoperatieve 
evaluatie van chirurgische ingrepen van de enkel.

M Zengerink, L Blankevoort, GJM Tuijthof, L. Beimers, 
R Jonges, M.Maas, CN van Dijk.
Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

Een systematische review aangaande behandeling, complicaties en neurologi-
sche uitvalsverschijnselen van traumapatiënten met een ankylotische 
wervelkolom

Introductie:
Ankyloserende wervelkolom aandoeningen zoals an-
kylosing spondylitis (AS) en diffuse idiopathic skeletal 
hyperostosis (DISH) verstoren de biomechanische 
eigenschappen van de rug. Patiënten lopen een vier-
voudig risico op wervelfrakturen, zelfs na minimaal 
trauma. Om de behandeling, complicaties en neuro-
logische toestand van deze groep te bestuderen werd 
een systematische review verricht.

Materiaal en methode:
Een PubMed zoekopdracht werd uitgevoerd om 
relevante artikelen met ‘ankylosis’ en ‘fractuur’ te 
identificeren en de resultaten werden door twee on-
derzoekers gelezen nadat was voldaan aan inclusie-
criteria. Data werden onttrokken volgens een vooraf 
opgesteld formulier.

Resultaten:
In totaal werden 94 retrospectieve artikelen (78 AS; 
16 DISH) gevonden welke 617 patiënten (n=513 
AS; n=104 DISH) met een gemiddelde leeftijd 
van 59.4±11.6 jaar (AS) en 70.5±11.5 jaar (DISH) 
omvatten. De meeste patiënten liepen een halswer-
velbreuk op (81.6% AS; 58.6% DISH) met daarbij 
neurologische uitvalsverschijnselen (68.3% AS; 50.7% 
DISH) na een gering trauma (68.1% AS; 70.1% 
DISH). Zowel operatieve als non-operatieve behan-
deling was niet zonder complicaties (43.0% en 60.8% 
bij AS; 17.5% en 85.9% bij DISH, respectievelijk). 
De mortaliteit was hoog, zowel drie maanden na 
trauma alsook bij de laatste controle (15% en 22.5% 
bij AS; 38.5% en 43.3% bij DISH, respectievelijk). 
Neurologische uitvalsverschijnselen bleven aanwezig 
bij 53.5% (AS) en 33.3% (DISH).
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         Conclusie:
De morbiditeit en mortaliteit van deze patiënten groep 
lijken vele malen hoger dan die beschreven voor niet-
ankylotische trauma patiënten. Waarschijnlijk heeft de 
fractuur instabiliteit en initiële neurologische uitval 
een sterke invloed op het beloop. Door DISH gecom-
pliceerde wervelfracturen zouden vaker voor kunnen 

gaan komen vanwege een relatie met hoog BMI en 
type II diabetes.

JJ Verlaan, LA Westerveld, FC Oner
Universitair Medisch Centrum Utrecht

Chirurgische versus conservatieve behandeling van acute laterale enkelbandrup-
turen bij volwassenen (Update Cochrane review)

Introductie:
Het doel van dit systematisch review was het verge-
lijken van chirurgische en conservatieve behandelme-
thoden voor een acuut lateraal enkelbandletsel.

Methoden:
De literatuursearch omvatte het Cochrane Bone, 
Joint and Muscle Trauma Group Specialised Register, 
Centrale Register voor Controlled Trials , MEDLINE, 
EMBASE, CINAHL, de referentielijsten van de ge-
identificeerde artikelen alsmede mondelinge commu-
nicatie.
Alle (quasi-) gerandomiseerde studies die chirurgische 
interventie vergeleken met een conservatieve behan-
deling van acute laterale enkelbandrupturen werden 
geïncludeerd.
Data-extractie werd door 2 onafhankelijke onderzoe-
kers verricht. Waar mogelijk werden de resultaten van 
studies gepoold. Resultaten werden weergegeven als 
relatieve risico’s (95% betrouwbaarheidsinterval) voor 
de dichotome uitkomstmaten en als gestandaardiseerd 
verschil van het gemiddelde voor de continue uit-
komstmaten. Heterogeniciteit tussen de studies werd 
getest met de Chi2 -toets.

Resultaten:
Twintig studies (2562 patiënten) werden geïnclu-

deerd. Alle studies vertoonden methodologische 
zwaktes. Data voor pooling van individuele uitkomst-
maten waren beschikbaar voor 12 studies en minder 
dan 60% van de patiënten.
De statistisch significante verschillen in het voordeel 
van chirurgische behandeling voor 4 primaire uit-
komstmaten (terugkeer naar sportniveau, recidief, 
pijn, objectieve instabiliteit) zoals gevonden met het 
fixed-effects-model konden niet worden bevestigd na 
analyse met het random-effects model.

Conclusies:
Hoewel een significant lager percentage mensen ob-
jectieve instabiliteit ondervindt na operatieve behan-
deling, is de consequentie hiervan voor de kliniek niet 
duidelijk. Op lange termijn lijken chirurgisch behan-
delde patiënten minder last te hebben van persisteren-
de zwelling, maar meer last van stijfheid en tevens een 
langzamere terugkeer naar werk en/of sportniveau. 
Tot nu toe blijft er onvoldoende bewijs dat operatieve 
behandeling van acute enkelbandrupturen beter is dan 
conservatieve behandeling. 

Kerkhoffs GMMJ, Struijs PAA, Rowe B, de Bie R, van Dijk 
CN, Handoll H.
Academisch Medisch Centrum

Interventions for treating chronic ankle instability – a Cochrane systematic 
review

Introduction:
Chronic lateral ankle instability occurs in 10 to 20% 
of the people after an acute ankle sprain. The initial 
mode of treatment is conservative but if this fails and 
ligament laxity is present, surgical intervention is con-
sidered. The aim of this Cochrane systematic review 
was to compare different treatments, both conserva-
tive and surgical, for chronic lateral ankle instability. 

Methods:
The Cochrane Bone, Joint and Muscle Trauma Group 
Specialized Register, the Cochrane Central Register of 
Controlled Trials, and Medline, Embase, Cinahl were 
searched for (quasi) randomised controlled trials of in-
terventions for chronic lateral ankle instability. Two 
review authors independently assessed methodological 
quality and extracted the data for subsequent analysis. 
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Results:
Seven randomised trials were included and divided 
into three groups: surgical interventions (four studies), 
rehabilitation programs after surgical interventions 
(two studies) and conservative interventions (one 
study). Five studies had a high risk of bias, making the 
reported results very unreliable. Only the two studies 
about rehabilitation programs after surgery had a 
moderate risk of bias. These studies showed that early 
functional mobilization leads to an earlier return to 
work and sports than six weeks immobilization. 

Conclusions:
In view of the low methodological quality of almost 

all the studies, this review does not provide sufficient 
evidence that either conservative or surgical treatment 
for chronic ankle instability is more effective than the 
other or no treatment. Only early functional rehabi-
litation after a surgical intervention was shown to be 
superior to six weeks immobilization regarding time 
to return to work and sports.

JS de Vries, IN Sierevelt, R Krips, L Blankevoort, 
CN van Dijk.
Academic Medical Center, Amesterdam

Prognostische factoren voor het osteosarcoom;  een systematische review

Inleiding en vraagstelling:
Overleving bij het osteosarcoom is gestegen, toch 
overlijdt nog 40% van de patiënten.
Inschatting van de overlevingskans is behulpzaam in 
voorlichting van patiënten en planning van therapie. 
Het aantal publicaties over dit onderwerp is overwel-
digend. Het blijft echter moeilijk betrouwbare prog-
nostische factoren te benoemen. In een systematic 
review (Davies;1992) bleef chemotherapie response 
als enige onafhankelijke factor over. Ons onderzoek 
richtte zich op het vinden van evidence-based prog-
nostische factoren in de literatuur na 1992.

Methode:
Literatuur onderzoek (Medline en Embase; 1992-
2006). Twee reviewers selecteerden onafhankelijk 
van elkaar publicaties over prognostische factoren in 
niet gemetastaseerd osteosarcoom van extremiteiten.
Artikelen werden bestudeerd op methodologische 
kwaliteit (analytisch) en interessante nieuwe factoren 
(beschrijvend). Gepoogd werd resultaten te poolen.

Resultaten:
De zoekstrategie resulteerde in 1777 hits. 98 Artikelen 
voldeden aan de inclusiecriteria. Meerdere nieuwe  

factoren werden beschreven. Slechts 16 artikelen 
waren kwalitatief voldoende voor analyse, level of 
evidence was 2+ of 2++. Chemotherapie respons, 
tumor grootte en locatie, alkalische phosphatase en 
p-glycoproteine expressie lijken onafhankelijke prog-
nostische factoren. Door heterogeniteit van de onder-
zoeken kon geen betrouwbaar gepooled relatief risico 
worden vastgesteld.

Conclusies:
Chemotherapie respons, tumor grootte en locatie, 
alkalische phosphatase en p-glycoproteine expressie 
zijn de belangrijkste prognostische factoren in niet ge-
metastaseerd osteosarcoom. Enkele nieuwe factoren 
lijken veelbelovend. Hoewel de hoeveelheid publica-
ties enorm is, zijn hiervan maar weinig van voldoende 
kwaliteit om harde conclusies te trekken. Vanwege he-
terogeniteit van de onderzoeken is pooling van resul-
taten vrijwel onmogelijk. Er is behoefte aan standaar-
disatie van onderzoeken en publicatiewijze.

JAM Bramer, JH van Linge, RJPM Scholten.
AMC Amsterdam en Reinier de Graaf Groep, Delft

Noodzaak alternatief Randomized Clinical Trial in spoedeisende geneeskunde: 
een nieuwe methodologie ter verbetering van observationele studies door ver-
gelijking behandeling acute thoracolumbale wervelfracturen

Inleiding en vraagstelling: 
Een RCT bij patiënten met traumatische letsels is vaak 
moeizaam: door de acute zorg die verleent dient te 
worden is het onmogelijk informed consent te verkrij-

gen en behandelaars hebben regelmatig een specifieke 
therapievoorkeur. Er bestaan in snijdende specialis-
men diverse ‘scholen van behandeling’ niet gebaseerd 
op wetenschappelijk bewijs aangezien dit onvoldoen-
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de voorhanden is. Dit brengt met zich mee dat de 
expertise en optimale uitvoering van behandelalterna-
tieven niet in alle centra aanwezig is. Derhalve werd 
een alternatieve studie opzet ontwikkeld gebaseerd op 
‘een evenwicht in onzekerheid’ in optimale behande-
lings-strategie volgens een ‘retrospectively controlled 
study of standard treatments’ (rCSST) principe.

Methodologie: 
In twee academische ziekenhuizen met vergelijkbare 
patiënten populaties en verschillende behandelings-
strategieën (niet-operatief versus operatief) voor tho-
racolumbale wervelfracturen werden van 1992-2002 
760 patiënten geïdentificeerd. De relevante trauma 
gegevens werden geblindeerd aan twee orthopedisch 
chirurgen aangeboden representatief voor de twee 
‘scholen’ waarna opnieuw een voorstel voor behande-
ling volgde. Patiënten voor wie dit voorstel verschilde 
werden geïncludeerd in de studie en benaderd voor 
vervolgonderzoek. 

Resultaten: 
Bij 190 patiënten was er een verschil in behandelings-

voorstel. De twee ontstane groepen waren vergelijk-
baar in uiteindelijke behandelingsverdeling, poly-
trauma patiënten, IC opname en oorzaak trauma. De 
man-vrouw verdeling en patiëntenaantallen met neu-
rologische uitval liet wel een verschil zien tussen beide 
behandelingen, waarvoor in verdere uitkomst analyses 
correctie zal worden uitgevoerd.

Conclusies: 
het gebruik van klinisch ‘evenwicht in onzekerheid’ 
als inclusie criterium elimineert selectie bias en neemt 
het belangrijkste bezwaar tegen een in opzet obser-
vationele studie weg. Er wordt een situatie gecreëerd 
waarbij een valide vergelijking tussen niet-operatieve 
en operatieve behandelde wervelfracturen kan plaats 
vinden in dit retrospectief verzamelde patiëntenco-
hort.

A Stadhouder, E Buskens, AJ Verbout, LWL de Klerk, 
JAN Verhaar, FC Öner,
Erasmus MC en UMC Utrecht

Betekent een “Level I Evidence” ranking een goede kwaliteit van rapporteren 
in orthopedische gerandomiseerde studies?

Achtergrond:
Het scoresysteem voor “level of evidence” is een wijd 
toegepast systeem om de kwaliteit van studies aan te 
geven. Level I representeert de hoogste kwaliteit. 
Doel van onze studie was om het “level of evidence” 
van gepubliceerde Gerandomiseerde Klinische Studies 
(RCTs) te vergelijken met de kwaliteitsscore van the 
Cochrane Collaboration. 

Methoden: 
Uit de Orthopedische tijdschriften met een hoge 
citatie-index selecteerden twee onderzoekers één or-
thopedisch wetenschappelijk tijdschrift dat de “levels 
of evidence” ranking gebruikte van januari 2003 tot 
en met december 2004. In dit tijdschrift (American 
Journal of Bone and Joint Surgery) werden alle RCTs 
geselecteerd en geanalyseerd. De RCTs werden 
gescoord op kwaliteit van rapporteren met het “studie-
kwaliteitinstrument” van de Cochrane Collaboration 
dat individuele kwaliteitsaspecten, zoals randomisatie 
beoordeelt. De correlatie tussen de “level of evidence” 
en de Cochrane kwaliteitsscore werd onderzocht. 

Resultaten: 
Alleen de American Journal of Bone and Joint Surgery 
gebruikte de levels of evidence en publiceerde 938 
studies, waarvan 32 (3.4%) RCTs. Deze RCTs kregen 
het stempel level I of level II. Desondanks waren de 
Cochrane kwaliteitsscores laag en zelden maximaal op 
individuele kwaliteitsaspecten. Verschillen tussen level 
I en II studies waren niet significant met betrekking tot 
de kwaliteits-items (correlatie 0.0 tot 0.2, p>0.05). 

Conclusies:
Onze bevindingen tonen aan dat een lezer niet aan 
moet nemen dat: 1) een level I (of II) studie ook een 
studie met hoge kwaliteit van rapporteren is en 2) dat 
de kwaliteit van de rapportage in level I studies beter 
is dan in level 2 studies. Individuele kwaliteitsaspecten 
dienen per RCT separaat beoordeeld te worden.

RW Poolman, PA Struijs, R Krips, IN Sierevelt, KH Lutz, 
M Bhandari
Academisch Medisch Centrum
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Glucosaminesulfaat bij patiënten met heupartrose: de resultaten van het 
GOAL-onderzoek

Inleiding en vraagstelling:
Er bestaat nog steeds veel discussie over het effect van 
glucosamine sulfaat (GS) op symptomen en progres-
sie van artrose. Daarom hebben we een dubbelblinde 
RCT uitgevoerd bij eerstelijns patiënten met heup-
artrose om te onderzoeken of GS effect heeft op de 
symptomen van artrose en de progressie van de ziekte.

Methode:
We hebben 222 patiënten met heupartrose gerando-
miseerd tot 1500 mg orale GS eenmaal daags of een 
placebo gedurende 2 jaar. Patiënten, geworven door 
huisartsen, moesten minstens voldoen aan de klinische 
set van de ACR criteria voor heupartrose. 
Primaire uitkomstmaten waren WOMAC pijn- en 
functiescores na 24 maanden en gewrichtsspleet 
afname na 24 maanden. De belangrijkste secundaire 
uitkomstmaten zijn WOMAC pijn- en functiescores 
na 3 en 12 maanden en de WOMAC stijfheidscore na 
3, 12 en 24 maanden. Alle betrokkenen waren geblin-
deerd. Daarnaast is ook alle data blind geanalyseerd, 
volgens het intention-to-treat principe en gecorri-
geerd voor mogelijke confounders.

Resultaten:
Van de 222 patiënten die gerandomiseerd werden, 
hebben slechts 15 de studie niet volbracht. Van de 
overgebleven 207 patiënten was 82,4% compliant 
aan de therapie. De gemiddelde leeftijd was 63,4 jaar, 
69,4% was vrouw. Er was geen verschil in WOMAC 
pijn- en functiescore na 24 maanden tussen beide 
groepen. Gewrichtsspleet versmalling over 24 
maanden was vergelijkbaar. Ook na 3 en 12 maanden 
werd geen verschil gevonden in pijn- en functiescore. 
De stijfheidscore was gedurende het onderzoek in 
beide groepen vergelijkbaar. 

Conclusie:
Glucosamine sulfaat was niet beter dan placebo in het 
bestrijden van de symptomen en de progressie van 
heupartrose.

RM Rozendaal, BW Koes, GJVM van Osch, EJ Uitterlinden, 
EH Garling, AZ Ginai, JAN Verhaar, H Weinans, 
SMA Bierma - Zeinstra.
Erasmus MC, Rotterdam en Leids Universitair Medisch 
Centrum, Leiden

Invloed van eindplaat-tot-eindplaat cementaugmentatie op wervelsterkte en -
stijfheid na vertebroplastiek

Studie design: 
Controlled in vitro trial. 

Doel: 
Het bepalen van 1) de invloed van cementeringstech-
niek op wervelsterkte na vertebroplastiek en 2) de 
invloed van het biomechanische compressiemodel op 
de postoperatieve resultaten.

Achtergrond: 
Vertebroplastiek heeft een welomschreven rol bij de 
behandeling van osteoporotische wervelfracturen. 
Biomechanische compressiemodellen die tot dus ver 
beschreven zijn, waarbij wervels tot slechts 25% van 
hun initiële hoogte gecomprimeerd werden, toonden 
geen correlatie tussen het volume van cement bij aug-
mentatie en postoperatieve compressie sterkte. Zelfs 
zeer kleine volumes cement leken effectief in deze 
studies. Echter, klinisch relevante osteoporotische 
wigfracturen worden mogelijk door deze modellen 
niet realistisch gesimuleerd. Onze hypothese is, dat 
in klinisch relevante osteoporotische wigfracturen, de 
postoperatieve wervelsterkte sterk afhankelijk is van 
eindplaat-tot-eindplaat cement augmentatie. 

Materiaal en methode: 
25 intacte osteoporotische kadaverwervels werden 
verkregen (10 lumbaal, 15 thoracaal). Door gecon-
troleerde externe kracht werden in 21 wervels ante-
rieure wigfracturen (AO type A1.2) gecreëerd, met 
een vooraf bepaalde hoogtereductie van 35%. Na 
reconstructie van wervelhoogte werden de wervels 
eindplaat-tot-eindplaat met PMMA geaugmenteerd, 
Twaalf wervels werden partieel met cement geaug-
menteerd. Een controlegroep van 4 wervels werden 
gecomprimeerd met slechts 25% reductie van wer-
velhoogte. Postoperatieve wervelsterkte en -stijfheid 
werden bepaald met een compressietest identiek aan 
het pre-operatieve compressie protocol. 

Resultaten: 
In de 35% compressie groep, postoperatieve sterkte 
was significant verminderd in wervels die partieel 
met cement geaugmenteerd waren, in vergelij-
king met eindplaat-tot-eindplaat-geaugmenteerde 
wervels (767±257N versus 1141±325N, p<0.01). 
Postoperatieve sterkte bedroeg 106±27% van preopera-
tieve sterkte waarden in eindplaat-tot-eindplaat geaug-
menteerde wervels, in vergelijking tot slechts 65±18% 
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in partieel geaugmenteerde wervels (p<0.001). In de 
25% compressie groep, resultaten van in hoogte en ge-
augmenteerde wervels waren vergelijkbaar met onbe-
handelde wervels. 

Conclusies: 
Eindplaat-tot-eindplaat PMMA augmentatie herstelt 
de biomechanische eigenschappen van wervels in 
klinisch relevante anterieure wigfracturen. Onze 
voorlopige resultaten suggereren dat biomechani-
sche modellen met slechts 25% compressie deformatie 

waarschijnlijk geen goed model vormen om de me-
chanische effecten van cement augmentatie op osteo-
porotische fracturen te bepalen.

J Steens, NJJ Verdonschot, AMM Aalsma, MS Sietsma, 
AG Veldhuizen, AJF Hosman.
UMC St. Radboud, Nijmegen, Baat, Hengelo en UMC 
Groningen, Groningen

De’vertebral jack tool’ (VJT), een nieuwe transpediculaire techniek voor de 
repositie van osteoporotische wervelfracturen

Inleiding:
Een nieuwe repositie techniek is ontwikkeld voor de 
repositie van osteoporotische wervelfracturen, de 
Vertebral Jack Tool(VJT). De essentie van de techniek 
is een mechanisch kriksysteem dat zich in het wervelli-
chaam ontvouwt. De VJT heeft een krachtsensor op de 
tip, die de repositiekracht meet. Tijdens de procedure 
kan de actuele repositiekracht voortdurend worden 
afgelezen. Dit maakt het mogelijk om een repositie 
gecontroleerd uit te voeren. In de literatuur wordt 
het 25% hoogte-reductie-fractuurmodel toegepast bij 
compressie fracturen in vergelijkende biomechanische 
studies. In deze studie, waarbij het anterieure wedge 
fractuur model, gebruikt wordt is ook gekeken in 35% 
hoogte-reductie-fractuurmodel gezien de eerder door 
ons verrichte studie waarbij, bij 25% hoogteverlies van 
het wervellichaam, alleen plastische deformatie werd 
gezien i.p.v. een fractuur.

Doel: 
Het aantonen  van postoperatieve hoogte herstel 
van een osteoporotische wervelfractuur bij gebruik 
van de VJT, vergelijkbaar met de ballon reductie 
techniek(kyphoplastiek), de enige techniek in de lite-
ratuur die eveneens hoogte herstel toont.  
De nul-hypothese is dat het postoperatieve hoogte 
herstel, strength en stiffness van osteoporotische wer-
velfracturen bij gebruik van de VJT-techniek, gelijk 
zijn aan postoperatieve waarden die bereikt worden 
met kyphoplastiek.

Materiaal en methode: 
Van twee menselijke kadaver wervelkolommen, 
werden 17 intacte wervellichamen verkregen(thoracaal  
7, lumbaal 10). De wervels werden getest op osteo-
porose met behulp van een DEXA-scan. Omvang en 
volume werden voor compressie gemeten. Alle 
wervellichamen werden kunstmatig gefractureerd. 

8 wervels werden 25% in hoogte gereduceerd, de 
overige 9 wervels werden 35% in hoogte geredu-
ceerd. 4 van de 25% fractuur wervels en 4 van de 35% 
fractuur wervels werden gereponeerd, conform de 
kyphoplastiek techniek. 4 van de 25% fractuur wervels 
en 5 van 35% fractuur wervels werd gereponeerd, met 
de VJT-techniek. Wervels werden gevuld met PMMA 
cement. De hoeveelheid ingebracht cement werd vast-
gesteld. Postoperatief werd de wervelhoogte opnieuw 
gemeten en cementlekkage vastgesteld.

Resultaten: 
Alle 9 wervels die 35% in hoogte werden geredu-
ceerd (35%VJT-groep en 35% ballon-groep), konden 
volledig tot de oorspronkelijke hoogte hersteld 
worden en werden met cement gevuld. In de 35% VJT 
-groep gemiddeld 102%(100-104) hoogte herstel, 
in de 35% ballon-groep gemiddeld 104% (94-125) 
hoogte herstel. In de 35% VJT-groep was de postope-
ratieve strength 84% van de oorspronkelijke strength 
en in de 35% ballon-groep was dit 92%. In de 35% 
VJT-groep was de postoperatieve stiffness 57% van de 
oorspronkelijke stiffness. Voor de 35% ballon-groep 
was dit 65%. In de 35% VJT-groep werd gemiddeld 
4,2cc cement ingebracht, in de 35% ballon-groep 
gemiddeld 5,4cc cement.
8 wervels werden 25% in hoogte gereduceerd ten 
opzichte van de oorspronkelijke hoogte(25% VJT-
groep en 25% ballon-groep) en nagenoeg volledig 
in hoogte hersteld. 25% VJT-groep gemiddeld 100% 
(96-104) hoogte herstel, 25% ballon-groep gemiddeld 
93,3% (86-103) hoogte herstel. In de 25% VJT-groep 
was de postoperatieve strength 82% van de oorspron-
kelijke strength en in de ballon-groep was dit 85%. 
In de 25% VJT-groep was de postoperatieve stiffness 
73% van de oorspronkelijke waarde. Voor de 25% 
ballon-groep was dit 86%. In de 25% VJT-groep werd 
gemiddeld 4cc gebruikt en in de 25% ballon-groep 
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gemiddeld 5,8cc cement. 
De tijd nodig voor de repositie was 30-50% korter 
voor de VJT-procedure in vergelijking met de kypho-
plastiek-procedure. Cementlekkage werd tweemaal in 
de kyphoplastiek geobserveerd. Tijdens de procedures 
traden bij beide technieken geen nieuwe fracturen of 
perforaties op.

Conclusies: 
Beide procedures behalen een zelfde resultaat in post-
operatief hoogte herstel en slagen er in om in gelijke 
mate partieel de strengh en stiffness van een osteo-
porotisch wervellichaam, na een anterieure wedge 

fractuur, te herstellen. Beide technieken kunnen 
technisch veilig uitgevoerd worden (in termen van 
optreden van eindplaat fracturen, cementlekkage en 
het optreden van perforaties), alhoewel cementlekka-
ge werd geobserveerd in twee van de wervellichamen 
die met de ballontechniek werden gereponeerd.

MS Sietsma, AJF Hosman, J Steens, NJJ Verdonschot, 
AMM  Aalsma, AG Veldhuizen.
Martiniziekenhuis, Groningen, UMCN, Nijmegen, 
Orthopaedisch Research laboratorium, Nijmegen, Baat, 
Hengelo en UMCG, Groningen

Orale bisfosfonaat (olpadronaat) bij kinderen met osteogenesis imperfecta in 
een dubbelblind gerandomiseerde studie: effect op botdichtheid, fractuurinci-
dentie en fysiek functioneren

Achtergrond: 
In niet-gerandomiseerd onderzoek bij kinderen met 
osteogenesis imperfecta is een gunstig effect van 
bisfosfonaat beschreven. Het doel van deze studie 
is meten van mogelijke effecten van olpadronaat bij 
kinderen met OI in een dubbelblind gerandomiseerde 
studie.

Methoden: 
34 Nederlandse kinderen met osteogenesis imperfec-
ta werden tussen 1999 en 2001 geïncludeerd in een 
nationale dubbelblind gerandomiseerde studie met 
een follow-up van twee jaar. Zestien kinderen werden 
behandeld met 10mg/m2 bisfosfonaat per dag en 
18 met placebo. Beide groepen ontvingen calcium 
en vitamine D suppletie. Veranderingen in botdicht-
heid (‘bone mineral density’(BMD) en ‘bone mineral 
content’ (BMC)), fractuurincidentie en fysiek functio-
neren werden bestudeerd. 

Resultaten: 
Röntgenologisch bevestigde fracturen werden gedu-

rende het gehele onderzoek bijgehouden. In de ol-
padronaat groep was er een afname van het relatieve 
risico op een fractuur van de lange pijpbeenderen van 
31 % (hazard ratio 0.69 (95%CI 0.520.91)), p=0.01. 
In de olpadronaat groep was een significante toename 
van de lumbale BMC ((groepsverschil 2,24 gram per 
jaar(0.20-4.29), p=0.03)) en BMD (groepsverschil 
0.054 g/cm2 per jaar(0.02-0.096), p=0.01)). Er 
werd geen verschil gevonden in fysiek functioneren 
tussen de bisfosfonaat en placebo groep.

Conclusie: 
Behandeling met orale bisfosfonaat geeft een geredu-
ceerd fractuurrisico van de lange pijpbeenderen en een 
toename van de lumbale botdichtheid. Gedurende 2 
jaar follow-up werd geen verschil gevonden in fysiek 
functioneren. 

D Kok, R Sakkers, R Engelbert, A van Dongen, M Jansen, 
H Pruijs, A Verbout, D Schweitzer, C Uiterwaal.
UMC Utrecht

Overeenstemming tussen beoordelaars over de beoordeling van 419 abstracts 
voor wetenschappelijke orthopedische vergaderingen

Achtergrond:
De selectie van voordrachten voor orthopedische bij-
eenkomsten is een belangrijk proces. Als de beoor-
delaars het niet consistent unaniem eens zijn over de 
kwaliteit van abstracts is het proces van beoordeling 
willekeurig en vatbaar voor vertekening. Het doel van 
dit onderzoek was: 1) Beschrijven van de eenstemmig-
heid van verschillende beoordelaars over een eerder 

opgezet abstracts beoordelingsschema voor de aan-
vaarding van samenvattingen die voor presentatie aan 
de Nederlandse Orthopaedische Vereiniging (NOV) 
werden gestuurd. 2) Nagaan of de kwaliteit van de in-
gezonden samenvattingen in de jaren na de invoering 
van het beoordelingsschema was toegenomen. 3) 
Onderzoeken of een beoordelingsproces met een 
grotere werkbelasting een geringere overeenstemming 
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         tussen de verschillende beoordelaars had. Methoden 
Wij berekenden de intraclass correlation coëfficiënt 
(ICC) om het overeenstemmingniveau tussen de 
reviewers te meten waarbij wij gebruikmaakten van 
de kwaliteitseisen voor abstracts van de International 
Society of the Knee (ISK). De voorwaarden voor 
aanvaarding en de kwaliteit van de samenvattingen 
worden beschreven. 

Resultaten: 
Van de 419 samenvattingen werden er 229 (55%) 
aanvaard. De overeenkomst tussen de beoordelaars 
over de toelating van samenvattingen was aanzien-
lijk 0.68 (95%CI 0.47. 0.83) tot bijna volledig 0.95 
(95%CI 0.92, 0.97) en deze overeenkomst veran-
derde gedurende de onderzoeksperiode niet. Na 
2004 (p=0.039) werden er minder samenvattingen 
aanvaard. De gemiddelde ISK-abstract beoordelings-
score, maximaal 100 punten, van de aanvaarde samen-
vattingen lag tussen 60.4 (95%CI 75.7, 63.0) en 63.8 

(95%CI 62.0, 65.7). De gemiddelde ISK-beoorde-
lingsscore voor afgewezen samenvattingen wisselde van 
45.8 (95%CI 40.3, 51.2) tot 50.5 (95%CI 46.5, 54.8). 
De beide scores voor aanvaarde en afgewezen samen-
vattingen veranderden gedurende de onderzoeksperi-
ode niet. De werkbelasting van de beoordelaars had 
geen invloed op hun overeenstemmingsniveau. 

Conclusie: 
Het ISK-systeem voor beoordeling van samenvat-
tingen voldoet voortreffelijk als selectie instrument 
met uitstekende beoordelaars overeenkomst. Andere 
wetenschappelijke orthopedische vergaderingen, in 
een lokale of internationale setting, zouden het ISK 
beoordelingssysteem voor nadere evaluatie kunnen 
invoeren.

Poolman, RW; Keijser, LC; De Waal Malefijt, 
MC; Blankevoort, L.; Farrokhyar, F.; Bhandari, M.

Biotechnologie, Evidence Based Medicine & Knie artrose: De Orthokin trial

Achtergrond:
Incubatie van bloed met CrSO4-gecoate glazen 
beads stimuleert de synthese van anti-inflammatoire 
cytokines, zoals Interleukine-1 receptor antagonist 
(IL-1ra), IL-4, IL-10, en IL-13. Er zijn aanwijzingen 
dat Interleukine-1b (IL-1b) een centrale rol speelt in 
artrose (OA) ontwikkeling. Daarom is bovenbeschre-
ven product (Orthokin) een potentieel een potenti-
eel modulerend factor in gewrichtshomeostase die 
evaluatie behoeft als mogelijk nieuwe behandeling 
voor symptomatische knie artrose. 

Methoden:
Wij hebben een prospectieve gerandomiseerde multi-
centre, dubbel-blinde, placebogecontroleerde trial 
(level 1) uitgevoerd met 167 patiënten (leeftijd 54 ± 
10 jaar) met symptomatische knie OA om intra-arti-
culaire Orthokin injecties te vergelijken met fysiolo-
gisch zout (placebo). Het primaire uitkomstdoel was 
om, 3, 6, 9, en 12 maanden na de behandeling, su-
perioriteit in de WOMAC osteoartrose index aan te 
tonen. Aanvullend werden de visuele analoge schaal 
voor pijn (VAS), de ‘Knee injury and Osteoarthritis 
Outcome Score’ (KOOS) en de Knee Society Clinical 
Rating System afgenomen.

Resultaten:
De WOMAC score verbeteringen waren vergelijkbaar 
voor Orthokin and placebo (respectievelijk 16.8% 
versus 16.5%; n.s.). Vergeleken met placebo resul-
teerde Orthokin in significant meer verbetering voor 
de KOOS symptomatologie (P = 0.002) en de KOOS 
sport (P = 0.042) parameters. Voor de meeste overige 
uitkomstparameters resulteerde Orthokin consistent 
in meer verbetering vergeleken met placebo (n.s.).

Conclusies: 
De statistisch significante verbetering van de KOOS 
symptomatologie en de KOOS sport parameters 
samen met de consistent hogere, maar niet-significan-
te, verbetering van de meeste overige parameters sug-
gereren een gunstig biologisch effect van Orthokin op 
symptomatische knie OA. Er werd echter geen statis-
tisch significant effect geobserveerd voor de primaire 
uitkomst parameter (WOMAC), en, in dergelijke trial 
condities, is het aangetoonde klinische voordeel van 
Orthokin beperkt.

KG Auw Yang, NJH. Raijmakers, ERA. van Arkel,  JJ Caron, 
PC Rijk, WJ Willems, JAC Zijl, AJ Verbout, WJA Dhert, 
DBF Saris
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Proefimmobilisatie met een gipskorset ter selectie voor spondylodese bij 
patiënten met chronische lage rugpijn

Introductie:
De resultaten van lumbale spondylodese bij patiënten 
met chronische lage rugpijn zijn wisselend en een goede 
patiënten selectie is essentieel. Proefimmobilisatie met 
een gipskorset wordt veelvuldig toegepast om het 
effect van een spondylodese te voorspellen. Op zoek 
naar de wetenschappelijke waarde hiervan, werd een 
systematisch literatuuronderzoek uitgevoerd, waaraan 
de resultaten van een klinische cohort studie werden 
toegevoegd.

Methoden:
Het literatuuronderzoek werd in Medline, Cochrane 
en Current Contents databases verricht. In de cohort 
studie werden 257 patiënten geselecteerd voor 
lumbale spondylodese of conservatieve behande-
ling op basis van een tijdelijke externe transpedicu-
laire fixatietest. Allen hadden standaard diagnostisch 
onderzoek, inclusief proefimmobilisatie met een gips-
korset, doorlopen. De gipskorsettest werd bij een 
klinisch relevante pijnreductie in het gips als positief 
gedefinieerd. Zowel vóór behandeling als bij follow-
up na spondylodese of conservatieve behandeling 
werd pijn als uitkomstparameter gescoord op een 
Visueel Analoge Schaal (VAS). Individuele pijnreduc-
tie van meer dan 30% werd als succes gedefinieerd.

Resultaten:
Bij patiënten zonder eerdere rugoperaties en met een 
positieve gipskorsettest bleek het resultaat van spondy-
lodese significant beter dan van conservatieve behan-
deling (p=0.002, _2 toets). In patiënten met eerdere 
rugoperaties waren de resultaten slecht en had de test 
geen voorspellende waarde. De enige gecontroleerde 
studie die in het literatuuronderzoek werd gevonden, 
rapporteerde vergelijkbare bevindingen.

Conclusie:
Alleen bij chronische lage rugpijn patiënten zonder 
eerdere rugoperaties suggereert een positieve gipskor-
settest een beter resultaat voor spondylodese dan voor 
conservatieve behandeling. De test heeft geen toege-
voegde waarde in patiënten met eerdere rugoperaties 
in de voorgeschiedenis. 

P Willems, L Elmans, P Anderson, W Jacobs, D v.d. Schaaf en 
M de Kleuver.
Viecuri Medisch Centrum, Venlo, Amphia Ziekenhuis, Breda 
en Institute for Spine Surgery and Applied Research (ISSAR), 
Sint Maartenskliniek, Nijmegen

Een meta-analyse van poreus versus hydroxyapatiet gecoate femurcomponen-
ten bij totale heupartroplastiek

Inleiding en vraagstelling:
Eind jaren tachtig werden hydroxyapatiet (HA) 
gecoate femurcomponenten bij de totale heuparthro-
plastiek geïntroduceerd. In vitro en vivo studies tonen 
een snellere en omvangrijkere botingroei aan in verge-
lijking met poreus gecoate (PC) femurcomponenten. 
Klinisch en radiologisch vergelijkende studies tonen 
echter wisselende resultaten. Toont een meta-analyse 
een klinisch en/of radiologisch verschil aan tussen HA 
en PC gecoate femurcomponenten?

Methode:
De meta-analyse is opgezet en strikt uitgewerkt 
volgens de principes van de Cochrane Collaboration. 
Van de 537 gevonden artikelen voldeden 43 artikelen 
aan de eisen. Hiervan waren 12 artikelen RCT’s. 
Hiervan werd de data geëxtraheerd en anoniem op 
kwaliteit beoordeeld.  Uiteindelijk werden 5 artikelen 
geselecteerd. Na het bepalen van de statistische hete-
rogeniteit konden er 4 artikelen worden opgenomen 
in een meta-analyse.

Resultaten:
Binnen deze vier studies werden in totaal 530 HA en 
PC gecoate heupprotheses vergeleken op basis van de 
Harris Hip Score en de mate van botingroei volgens 
de criteria van Engh. Uit de uitkomsten is op basis 
van de Harris Hip Score (0,29 weighted mean diffe-
rence (WMD), 95% CI: -1,92 tot 2,50) en botingroei 
(1,22 WMD, 95% CI: 0,52 tot 2,88) geen significant 
verschil tussen beide groepen aan te tonen. 

Conclusie:
Van de relatief omvangrijke hoeveelheid artikelen 
konden er vier volgens de huidige Cochrane-principes 
opgezet en uitgewerkt worden. De uitkomst van deze 
meta-analyse toont geen significant klinisch of radio-
logisch verschil tussen HA en PC gecoate femurcom-
ponenten. 

ACM Kums, JHM Goosen, CCPM Verheyen.
Afdeling Orthopeadie en Traumatologie, Isala Klinieken 
(locatie Weezenlanden) Zwolle
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Conservatieve of chirurgische behandeling voor het subacromiaal impingement 
syndrome?
Een systematische review

Inleiding:
Patiënten met een subacromiaal impingement 
syndrome (SIS) worden vaak geopereerd wanneer con-
servatieve behandelingen geen uitkomst bieden. Maar 
leidt opereren werkelijk tot betere resultaten dan niet-
operatieve behandelingen? Een systematische review 
van de literatuur is uitgevoerd om de behandeleffecten 
van conservatieve en operatieve behandelingen voor 
SIS met elkaar te vergelijken in termen van verbetering 
van schouderfunctie en vermindering van pijn.

Methoden:
PubMed, Embase, PEDro en het Cochrane register 
van Randomized Controlled Trials (RCTs) zijn 
doorzocht naar RCTs en controlled clinical trials. 
De methodologische kwaliteit van de geselecteerde 
studies is beoordeeld door twee reviewers. Een best-
evidence synthesis is gebruikt om de resultaten samen 
te vatten. 

Resultaten: 
Vijf artikelen, die vier RCTs beschrijven, zijn in deze 
review geïncludeerd. Drie RCTs kregen een medium 

methodologische kwaliteit en twee een lage kwaliteit. 
Geen verschillen in uitkomsten zijn gerapporteerd 
tussen de behandelgroepen. 

Conclusie:
De best-evidence synthesis toonde dat er geen bewijs 
van RCTs is dat er verschillen zijn in pijn en schouder-
functie tussen conservatief of chirurgisch behandelde 
patiënten met SIS.

Level of Evidence: 
Therapeutic study, level II. 

O Dorrestijn, M Stevens, JC Winters, K van der Meer, 
RL Diercks.
Afdeling Orthopedie, Universitair Medisch Centrum 
Groningen, Rijksuniversiteit van Groningen, Nederland 
en Afdeling Huisartsgeneeskunde, Rijksuniversiteit van 
Groningen, Nederland
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Nederlands onderzoek in buitenlandse tijdschriften

MR arthrography of traumatic anterior shoulder lesions showed modest 
reproducibility and accuracy when evaluated under clinical circumstances 

S. van Grinsven, F.O.H.W. Kesselring, H.N. van Wassenaar-van Hall, R. Lindeboom, 
C.Lucas en C.J.M. van Loon. Arch Orthop Trauma Surg 2007; 127:11-17.

Vraagstelling Hoe is het gesteld met reproduceer-
baarheid en nauwkeurigheid van de MR artrografie 
(MRa) bij een voorste schouderinstabiliteit en wat is 
de invloed van de ervaring van de radioloog?

Opzet Retrospectieve cohortstudie.
 
Locatie Rijnstate ZH Arnhem.

Patiënten Periode van ruim 3 jaar:103 MRa’s. 
Inclusie: volwassen skelet, traumatische voorste schou-
derinstabiliteit zonder eerdere schouderchirurgie en 
uiteindelijk schouderartroscopie of open ingreep. 
Uiteindelijk 61 patiënten/MRa’s over; 40 mannen 
en 21 vrouwen, gemiddelde leeftijd 29 jaar (16-53). 
Daarvan 40 patiënten die 47 schouderstabilisaties on-
dergingen: 27x artroscopisch en 20x open. 

Interventie MRa aangedane schouder beoordeeld 
door twee radiologen met verschillend ervarings-
niveau (17 jaar met 6 jaar Mra specialisatie en 10 jaar 
met ? jaar MRa-ervaring). Onafhankelijke ad random 
beoordeling met scoringslijst voor de diversie laesies; 
voornamelijk digitaal: wel of niet aanwezig (lesies cuff, 
Hill-sachs, Bankart, SLAP, kapsel en fracturen tuber-
culum majus). Als gouden standaard werd de beoor-
deling van het operatieverslag (artroscopisch en/of(?) 
open) genomen, door een orthopedisch chirurg en 
fysiotherapeut met dezelfde scoringslijst, op basis van 
consensus

Uitkomstmaat Percentage overeenkomst radioloog 
met O.K.verslag-consensus en resultaten radiologen 
onderling (interobserver overeenkomst -kappa-). 

Resultaten De gemiddelde kappawaarde over de 
items was 0.21 -net ‘fair’ (0.21-0.40)-; maar voor 
bijvoorbeeld een SLAP-lesie: 0.04 (‘poor’). Het per-
centage juiste diagnoses afgezet tegen peroperatieve 

bevindingen was voor de ervaren radioloog 79% en 
voor de andere 65%.

Conclusies MRa interpretaties van een traumatische 
voorste schouderinstabiliteit moeten met terughou-
dendheid worden gebruikt in de klinische praktijk. 
Het ervaringsniveau van de radioloog kan de reprodu-
ceerbaarheid en nauwkeurigheid beïnvloeden.

Commentaar 
Het retrospectieve karakter van de studie zorgt voor 
een probleem omdat de gouden standaard - de artros-
copische bevindingen- uit het operatieverslag moeten 
worden gehaald waarbij de kwaliteit van dit verslag 
slechts in 6 van de 40 als goed beoordeeld werd. 
Daarbij wordt consensus gezocht tussen een ortho-
pedisch chirurg en fysiotherapeut wat de schijn van 
een gewogen beslissing op basis van gelijkwaardig-
heid tegen heeft. Verder wordt er van uitgegaan dat 
de informatie verkregen uit een open procedure gelijk 
is aan een artroscopische zonder dat hiervoor bewijs 
wordt opgevoerd. Dan wordt vermeld dat ook de 
MRa’s van slechte(re) kwaliteit (onbepaald) werden 
meegenomen omdat dit door tijdsdruk gebeurt en de 
dagelijkse praktijk van de kliniek weergeeft. Dit is niet 
juist; acceptatie van een afwijking van een te wensen 
norm (kwaliteit) moet een grens kennen.
Opvalt dat beide radiologen algemeen laag scoren 
in kappa-waarde (mogelijk door verschil in ervaring) 
en percentage juiste voorspellingen vergeleken met 
gangbare literatuur. Zeker voor het herkennen van 
een SLAP-laesie is 75% goede diagnosis voor de 
ervaren radioloog laag (rond de 90% in de litera-
tuur).1 Of is deze de dupe van de methodologie van 
deze retrospectieve studie? Het feit dat het verschil 
in beoordelingen tussen de twee radiologen, met 
een zeker verschil in ervaring, wordt aangewend om 
daar een conclusie uit te trekken stemt tot nadenken. 
De auteurs verwoorden dit in de conclusies dan ook 
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voorzichtig, zoals in de discussie ook een groot deel 
van genoemde kritische punten wordt onderschreven. 
Daarom is men in Arnhem nu gestart met een prospective 
cohortstudie wat de logische consequentie is na de rappor-
tage van deze studie. Dat is wetenschap in letterlijke zin!

1.  Bencardino JT et al. Superior labrum anterior-posterior 
lesions. Diagnosis with MR arthrography of the shoulder. 
Radiology 2000, 214:267-71. 

Asymmetrical total knee arthroplasty does not improve patella tracking: 
a study without patella resurfacing. 

M. Barink, H. Meijerink, N. Verdonkschot, A. van Kampen en M. de Waal Malefijt.
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2007; 15: 184-191.

Vraagstelling Wat is het effect van een totalekniepro-
these op patella tracking en is deze meer fysiologisch 
bij een TKP met een asymmetrische (laterale) patel-
lagroeve dan bij de klassieke symmetrische?

Opzet Laboratorium/kadaverstudie.
 
Locatie UMC St. Radboud Nijmegen.

Model Selectie van vijf ‘fresh frozen’ rechter kadaver-
knieën; ingespannen in apparaat wat beweging (tibia 
en patella hebben vrijheid van bewegen) en laden van 
de knie (quadricepsgroepen en axiaal) mogelijk maakt; 
gemeten met sensoren op tibia en patella.1 

Interventie Meten van kniekinematiek bij flexiebe-
wegingen met eerst 3Nm endo- en daarna exotorque 
(verschil: bewegingsinterval): functieparameters 
patella (flexie, tilt, rotatie en translatie medio-lateraal) 
en tibia (flexie, varus/valgus en endo/exorotatie). Nu 
werd het mediale kapsel geopend en een plastic rits 
ingehecht met als doel hierdoor de TKP’s in te brengen 
onder ‘ideale kapselomstandigheden’. Herhalen 
metingen. Plaatsen TKP (CKS, Biomet/STRATEC) 
type PCR zonder patellaprothese met symmetrische 
patellagroeve. Componenten van plastic om meetsto-
ringen te voorkomen. Herhalen metingen. Wisselen 
femurcomponent voor type met asymetrische patel-
lagroeve (7° laterale orientatie). Herhalen metingen. 
Statistiek: ANOVA/Tukey test (p<.05)

Uitkomstmaat Metingen patella en tibia. 

Resultaten [1] De rits had geen essentiële invloed 
op de gebruikte kinematische parameters. [2] 
‘Toevoegen’ van de TKP resulteerde vnl. in een meer 
mediale positie van de patella in flexie. [3] Geen sig-
nificante verschillen tussen symmetrische en asymme-
trische TKP.

Conclusies In een kadavermodel verandert plaatsing 
van een conventionele TKP zonder patellaprothese de 

fysiologische patellofemorale kinematica significant 
en dit verbetert niet bij een asymmetrische (gelaterali-
seerde) patellagroeve.

Commentaar 
Een heerlijk artikel dat voor de wetenschapper leest 
als een goed geschreven boek waarbij het gewenste 
spannende slot niet in handen van de schrijvers ligt. 
Hier is goed nagedacht over de opzet van het experi-
ment; keurig bijvoorbeeld dat het mogelijke effect van 
de rits meegenomen is in de metingen. Het toevoegen 
van een patellacomponent als variabele zou een toege-
voegde waarde hebben gehad. 
Uit een eerdere publicatie van dezelfde groep2 en 
proefschrift had bekend kunnen zijn dat, in tegenstel-
ling tot de huidige femurcomponentontwerpen, de 
trochlea mediaal georiënteerd is. In dit licht zou het 
erg aardig geweest zijn als een component met der-
gelijke typering ook getest zou zijn. Wellicht komt de 
volgorde van publicaties niet overeen met de chrono-
logie van de experimenten. 
Uit de tekst lijkt het zo te zijn dat altijd eerst de symme-
trische plastic femurcomponent werd gefixeerd (met 
cement?) en daarna gewisseld voor een asymmetrische 
terwijl een willekeurige volgorde meer voor de hand 
ligt. Het wisselen van een component heet revisie en 
kan op zich de situatie veranderen en data beïnvloeden. 
Stiekem kan nu de voorkeur nu uitgaan naar een 
symmetrische femurcomponent waarbij de ‘patella 
tracking’ toch niet verandert en de voorraad beperkt 
wordt. Maar als dat gerealiseerd is kan het zo zijn dat 
deze groep in een komende klinische publicatie laat 
zien dat de mediale trochlea-oriëntatie met ingebouw-
de exorotatie superieur is en links/rechts-verschil weer 
nodig blijkt.

1.  van Heerwaarden HJ. Effects of pretension in reconstruc-
tion of the anterior cruciate ligament. Proefschrift (1998). 

2.  Barink et al. The trochlea is bilinear and oriented medially. 
Clin Orthop rel Res (2003) 411: 288-95.w

C.C.P.M. Verheyen
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Verenigingsnieuws

8th Scientific Meeting Mayo Hand Club, ter ere van Michael B. Wood, 
M.D. voor zijn vele bijdragen aan hand- en microvasculaire Chirurgie, 
29-30 september te Barcelona, Spanje

Zo luidde de uitnodiging voor het congres van de 
Mayo Hand Club 2006. Voor het eerst troffen de oude 
en nieuwe garde van hand- en microchirurgen van de 
Mayo Clinic en eenieder die direct of zijdelings met 
deze wereldberoemde orthopedische groep van doen 
heeft, elkaar buiten de Verenigde Staten. Het congres 
werd dit jaar (2006) van september 29-30 gehouden 
te Barcelona. Het idee kwam van Marc Garcia-Elias, 
handchirurg te Barcelona en oud fellow van Dr. 
Michael B. Wood in Rochester, Minnesota. Dr. Wood, 
orthopedisch chirurg, oud CEO van Mayo Clinic en 
auteur van een standaardatlas over reconstructieve 
microchirurgie en microvasculaire botreconstructies, 
gaat met emeritaat. Hij is liefhebber van Europa in het 
algemeen en Barcelona in het bijzonder, dus de keuze 
voor de ‘hop over the pond’ was makkelijk gemaakt. 
Er werd ter ere van hem een bijzonder programma sa-
mengesteld met een reeks internationale gastsprekers 
en een uitgebreid sociaal programma voor de ongeveer 
100 deelnemers en hun echtgenoten.

Een greep uit de presentaties:
Er werd uitgebreid stilgestaan bij plexus-brachialislae-
sies en microchirurgie. Dr. Giorgio Brunelli gaf een 
fraai overzicht van de veranderingen van de functies 
en correlaties van de hersenschors na musculotendi-
neuze of zenuwtransfers. Dr. Scott Kozin presenteer-
de een artroscopische anterieure capsulaire release en 
subscapularis tenotomie voor het verkrijgen van een 
gereduceerde glenohumeraal gewricht bij subluxatie 
door congenitaal plexus-brachialislaesies. Dr. Thomas 
Wright presenteerde een andere techniek gebaseerd 
op de teres major en latissimus dorsi transpositie naar 
de infraspinatus insertie.

Ondergetekende presenteerde de resultaten van 
een recent uitgevoerd onderzoek onder leiding van 
Dr. Allen Bishop op het Microvascular Research 
Laboratory in Rochester (opgericht door Dr. Wood). 
Wij lieten zien dat gevasculariseerde botallotransplan-
taten in een ratmodel konden overleven met meetbare 
bloeddoorstroming en botombouw op lange termijn 

(21 weken) na korte termijn initiële immuunsuppres-
sie (2 weken). Dit werd bewerkstelligd door middel 
van een geïmplanteerde arterioveneuze bundel van 
ontvanger origine ten tijde van de transplantatie 
waaruit een nieuwe bloedsomloop werd gevormd.

Dr. Kostas Malizos toonde fraaie resultaten van 
52 scafoïd nonunions en 8 lunatum osteonecroses 
behandeld door een drietal gesteelde bottransplanta-
ten van de distale radius. Hoge union rates, scaphoid 
proximale pool revascularisatie, pijn reductie en ver-
beterde polsfunctie werden bij de scafoïd nonunions 
gezien, en milde verbetering bij M Kienbock. Dr. 
Guilaume Herzberg gaf een overzicht van de functi-
onele en radiologische resultaten van bilaterale hand-
transplantaties, en Dr. Massimo Ceruso presenteerde 
een serie van 132 sarcoma resectie-reconstructies door 
middel van gevasculariseerde fibulatransfers. Hieronder 
waren 16 epifysetransfers bij groeiende patiënten.

Dr. Michael Sauerbier gaf een overzicht van de re-
constructieve methoden toegepast bij de behandeling 
van complexe defecten van de bovenste extremiteit 
aan de Universiteit van Heidelberg. Hierbij trok hij 
de conclusie dat ‘salvage procedures’ van de onderarm 
en hand door middel van osteocutane vrije lappen de 
eerste keuze is in plaats van ablatie of Ilizarov fixatie. 
Dr. Chung-Soo Han uit Korea liet 22 casus van ge-
wrichtsreconstructies zien door middel van gevascu-
lariseerde proximale fibulatranspositie. Dr. Francisco 
den Piñal presenteerde een nieuwe techniek van ge-
vasculariseerde basis MT III transposities voor recon-
structie van grote osteochondrale defecten van de 
distale radius na fractuur. Een huidmonitor van het 
transplantaat werd meegenomen. Tenslotte was de 
presentatie van Dr. Marc Garcia-Elias over polsinsta-
biliteit vermeldenswaardig. Hij gaf een uitgebreide 
analyse van de pathogenese van de midcarpale instabi-
liteit waarbij in sommige gevallen van hyperlaxe polsen 
de radiolunaire fixatie soelaas kan bieden.

Dr. Kai-Nan An, directeur van de Mayo Clinic 
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Biomechanics Laboratory in Rochester, gaf in een 
keynote presentatie een update over het onderzoek in 
zijn laboratorium. Ten eerste werd belicht hoe de glij-
weerstand van de pees is onderzocht in het kader van 
het gebruik van lubricatiemiddelen en bij de pathofy-
siologie van carpaaltunnelsyndroom. Ten tweede werd 
stilgestaan bij het baanbrekende onderzoek naar de ar-
ticulaire zenuwuiteinden in het radiocarpale ligament 
en hun belang in proprioceptie. Vervolgens liet Dr. An 
zien met welke zelfgebouwde apparatuur de belasting 
en beweging in nieuwe gewrichtsprotheses wordt on-
derzocht in evaluatiestudies. Tenslotte werden nieuwe 
hoekstabiele interne fixateurs ontworpen en getest bij 
de behandeling van distale radiusfracturen, alsmede 
een tantalum implantaat bij de intercarpale stabilisatie 
in een hondenmodel.

Er waren nog veel andere voordrachten van hoog 
wetenschappelijk niveau, met als gemeenschappelijk 

thema handchirurgie en met name artroplastieken 
en peeschirurgie. Ook werd een tweetal ‘wetlabs’ 
door de industrie georganiseerd voor het oefenen 
van gewrichtsvervangende- en peesoperaties op 
kadavers. Deze werden voorgezeten door Dr. Robert 
Beckenbaugh en Dr. William Cooney III.
De Mayo Hand Club is een internationale handenclub 
met een kleinschalig en vriendschappelijk karakter. 
Als u interesse hebt in meer informatie kunt u contact 
opnemen met het secretariaat via martin.kathleen@
mayo.edu.

Ik ben het Anna Fonds dankbaar voor de financiële 
steun voor dit congresbezoek.

Mikko Larsen
larsen.mikko@mayo.edu 

Op vrijdag 15 juni 2007 organiseert de afdeling 
Orthopedie van het ziekenhuis Rijnstate i.s.m. Pieter 
Spierings voor de 3e maal een internationaal botce-
mentcongres. Door de opmars van ongecementeerde 
implantaten wordt steeds minder aandacht besteedt 
aan de eigenschappen van botcement en de resulta-
ten van gecementeerde heup- en knieprothesen. De 
organisatie heeft een internationale faculty vastgelegd 
en een compleet overzichtsprogramma samengesteld. 
In het ochtendprogramma worden de chemische en 
mechanische eigenschappen en de cementeringstech-
niek van de totale heupprothese behandeld, gevolgd 
door 2 workshops. Na de lunch worden resultaten 
besproken van het Zweedse heupregister, gecemen-
teerde totale en unicondylaire knieprothesen en wordt 

de cementeringstechniek van de totale knieprothese 
behandeld. De faculty bestaat uit Malchau (Boston)*, 
Goodfellow (Oxford)*, Timperley (Exeter), Eyres 
(Exeter), Kuehn (Werdheim), Tanner (Londen)*, Kay 
(Wigan), Breusch (Edinburg), Spierings (Nijmegen), 
en Verdonschot (Nijmegen). De voertaal is engels. 
Het congres is bedoeld voor orthopaedisch chirurgen 
en orthopaedisch chirurgen in opleiding. De kosten 
bedragen 55 euro. Informatie bij: Mevr. Y. Agricola, 
coordinator Alysis congresburo; tel. 026-3787840, 
e-mail: yagricola@alysis.nl. De leden van de NOV 
worden binnenkort persoonlijk uitgenodigd. 
Accreditatie wordt bij de NOV aangevraagd. 
(*sprekers onder voorbehoud)

Bone cement: History or future?

Nordic Orthopaedic Federation (NOF) in 2008

The Dutch Orthopaedic Association (NOV) will 
organize the bi-annual international congress of the 
Nordic Orthopaedic Federation (NOF) in 2008. 
This NOF Congress will take place in Amsterdam 
from Wednesday 11 June – Friday 13 June 2008. The 
congress venue is the RAI-Amsterdam.

Organizing Committee 
The OC consists of Prof. C.N. van Dijk, MD, 
PhD (president), Prof. R.G.T. Geesink, MD, PhD 
(president Scientific Committee), J.B.A. Van Mourik, 
MD, PhD (vice-president Scientific Committee), 
J.H. Barentsz, MD (treasurer/exhibition), F.J. van 

Oosterhout, MD, R.A.W. Verhagen, MD, PhD, W. de 
Graaf, MD, C.R. van der Togt, MSc. 

Scientific Committee 
The Scientific Committee consists of Prof. R.G.T. 
Geesink, MD, PhD (president), J.B.A. van Mourik, 
MD, PhD (vice-president), Prof. ir H. Weinans, PhD; 
Prof. S.K. Bulstra, MD, PhD; Prof. J.A.N. Verhaar, 
MD, PhD; L. Blankevoort, PhD; B.J. van Royen, 
MD, PhD; J.J.A.M. van Raaij, MD, PhD; Prof. Lars 
Engebretsen, MD, PhD (Norwegian Orthopaedic 
Association); Prof. P. Aspenberger, MD, PhD 
(Swedish Orthopaedic Association); Prof. H. Kröger, 
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MD, PhD (Finnish Orthopaedic Association); Prof. C. 
Bünger, MD, PhD (Danish Orthopaedic Association); 
Y. Olaffson, MD, PhD (Icelandic Orthopaedic 
Association). 

Congress theme: Innovation 
Innovation not only applies to the scientific content 
of the congress but also to modern learning techni-
ques. Plenary sessions will be combined with meet the 
expert sessions, instructional courses, skillslabs and 
e-learning modules. 

Important dates 
On line early registration; May 1st, 2007 Deadline 
abstract submission: February 1st 2008 Deadline early 
registration: March 1st 2008 Congress: June 11th 
– June 13th 2008. 

Information for sponsors/exhibitors 
Please contact the Congress Organisation to express 
your interest in sponsoring or participation in the ex-
hibition. 

Standpunt NOV over Resurfacing

Najaar 2005 werd de NOV geconfronteerd met de 
opvatting vanuit de verzekeraars als zou de resurfacing 
techniek experimenteel zijn en uit dien hoofde niet te 
vergoeden. Volgens de beleidsregels van het CVZ (n.a.v 
een casus in België): “De aangevraagde heupoperatie 
volgens de metaal-op-metaal resurfacing techniek is 
door de internationale medische wetenschap niet 
voldoende beproefd en deugdelijk bevonden en kan 
niet worden aangemerkt als gebruikelijk in de interna-
tionale kring van beroepsgenoten." Uitspraak Nr 103 
van het CVZ dd. 23 juni 2005, nr 24103000. Op 30 
januari 2006 is door het NOV bestuur gesproken met 
het CVZ. Uitdrukkelijk is de verantwoordelijkheid 
van de arts in relatie tot die van de verzekeraar aan de 
orde gesteld. Tevens is gesproken over de resurfacing 
in het bijzonder. Aangegeven is dat het NOV bestuur 
haar standpunt (met onderbouwing) het CVZ schrif-
telijk zou doen toekomen. Op 1 februari 2006 is de 
werkgroep Implantaten verzocht het bestuur over 
deze onderbouwing te adviseren. Deze notitie diende 
als vervolg op het eerder geformuleerd standpunt 
‘Birmingham Hip Resurfacing’ van zomer 2002 van 
de Werkgroep Implantaten.
In de analyse van de Werkgroep Implantaten (Rapport 
‘Een nieuwe generatie Resurfacing Heup Prothesen: 
Hype of Aanwinst, juni 2006’) wordt het volgende 
gesteld (voor het complete rapport: www.orthope-
den.org/uploads/627/119/Rapport_Werkgroep_
Implantaten_Resurfcaing_juni_2006.pdf
Grootschalige klinische toepassing van MOM resurfa-
cing vindt pas sinds enkele jaren plaats. 
Het beste bewijs voor het slagen of falen van een im-
plantaat is nog altijd een lange termijn survival analyse. 
De tijd lijkt te vroeg om resurfacing prothesen op 
een verantwoorde wijze grootschalig toe te passen. 
Naar aanleiding van dit rapport en op basis van de 
gesprekken met het College heeft het NOV bestuur 
een bestuurlijk standpunt geformuleerd t.a.v. ge-
wrichtsvervangende chirurgie bij de jongere patiënt. 
De kernelementen zijn de volgende (voor het 
complete standpunt     http://www.orthopeden.org/

uploads/627/118/NOV_standpunt_Resurfacing.
pdf): 
De keuze voor de juiste prothese (gecementeerde, 
ongecementeerde of resurfacing prothese en alle 
daarbinnen beschikbare varianten), bij de juiste 
patiënt, ligt bij de orthopedisch chirurg. Die keuze is 
gebaseerd op wetenschappelijke literatuur, kennis van 
de diverse implantaten en kenmerken van de patiënt. 
De opleiding tot orthopedisch chirurg vormt de basis 
voor het bepalen van de juiste implantaat bij de in-
dividuele patiënt. De introductie van een dergelijk 
nieuwe implantaat dient zoals te doen gebruikelijk 
voorzichtig en met de nodige voorzorgsmaatregelen 
omkleed te worden uitgevoerd. Dit proces is identiek 
aan een verandering aan een steel, aan een cup of aan 
een concept.

Concluderend:
Grote cohort-studies, zoals de Scandinavische 
registers, hebben ons geleerd dat gewrichtsvervan-
gende chirurgie met gebruik van dezelfde implantaten 
bij jongere patiënten een slechtere survival laten zien. 
Omdat de behandelmogelijkheden voor de jongere 
patiënten beperkt zijn, kan voor deze doelgroep de re-
surfacing prothese mogelijk een aanvulling vormen op 
het armamentarium van de orthopedisch chirurg. 
Gezien het ontbreken van lange termijn resultaten lijkt 
grootschalige introductie van de resurfacing techniek 
op dit moment niet opportuun. 
Gezien ook de klinische resultaten en prognoses is 
het gegeven de competenties van de behandelend or-
thopedisch chirurg, verantwoord deze techniek toe te 
passen. Dit dient, zoals te doen gebruikelijk, voorzich-
tig en met de nodige voorzorgsmaatregelen omkleed, 
te worden uitgevoerd. 
Een nauwgezette selectie van de patiënt voor implan-
tatie, en een uitgebreide evaluatie tijdens en na im-
plantatie, geeft de beste kwaliteitsmonitoring voor een 
verantwoorde keuze bij de plaatsing van een nieuw 
type implantaat. De orthopedisch chirurg is hiervoor 
verantwoordelijk.
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Naar aanleiding van een eerste succesvolle bijeenkomst 
van klinische onderzoekers tijdens het Jaarcongres in 
Rotterdam worden andere klinische onderzoekers ook 
opgeroepen te participeren.
Het gaat hierbij om academisch opgeleide personen 
en niet om trial nurses of wetenschappelijke secreta-
ressen. Een deel van deze mensen is reeds gepromo-
veerd en het andere deel is veelal bezig met promotie-
onderzoek. Verder moet het aandachtsgebied klinisch 
zijn en niet alleen fundamenteel.
Doel van het samenkomen is het opzetten van een ken-
nisnetwerk en het gezamenlijk uitvoeren van projecten. 
Het eerste project zal zijn het in kaart brengen van 
de diverse vragenlijsten voor artrose en aanverwanten 
problemen. Uit de grote hoeveelheid beschikbare vra-
genlijsten zal op grond van de literatuur een voorstel 
gedaan worden welke de voorkeursvragenlijsten zijn, 
de  meest gebruikelijke en de gevalideerde lijsten. Dit 
voorstel zal dan aan de NOV aangeboden worden. In 

het voorstel zullen de diverse literatuur verwijzingen 
naar origineel, eventuele Nederlandse validatie, sensi-
tiviteit/ specificiteit en syntaxis vermeld worden. 
Voor zover mogelijk zal dit in samenspraak met de 
diverse NOV-werkgroepen gedaan worden. Voor de 
Werkgroep Schouder-elleboog is dit reeds gebeurd.

De samenstelling van de groep bestaat momenteel uit 
onderzoekers van het AZM, het UMCG, de VU en 
het UMC Dijkzigt als academische klinieken en het 
Maaslandziekenhuis (Sittard), Atrium MC (Heerlen), 
St Anna (Geldrop), St. Elisabeth (Tilburg), Reinier 
de Graaf (Delft), Isala klinieken (Zwolle) en Martini 
(Groningen).

Voor informatie of aanmelding als geïnteresseerde 
kunt u terecht bij Prof. dr. Sjoerd K. Bulstra, of dr. 
Peter Pilot (015-2603257).

Klinische onderzoekers gaan samenwerken

Bestuurswisseling

Tijdens de NOV jaarvergadering van 1 februari 2007 
heeft een bestuurswisseling plaatsgevonden. Onder 
dankzegging voor de belangrijke bijdrage die werd 
geleverd door de scheidende bestuursleden, Prof. dr 
R.G.T. (voorzitter) en dr. J.B.A. van Mourik (weten-
schappelijk secretaris) werd het nieuwe bestuur geïn-
stalleerd. 

Het nieuwe bestuur kent de volgende samenstelling:
Prof. dr R.G. Pöll, voorzitter
Prof. dr R.C. Castelein, vice-voorzitter
D.A. Dartée, secretaris
J.H. Barentsz, penningmeester
Dr J.W. Louwerens, wetenschappelijk secretaris
Dr R.A.W. Verhagen (Concilium/Onderwijs) 
J.J.J. van der List (Beroepsbelangen)
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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-infl ammatoire 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 leverinsuffi ciëntie, 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, fl atulentie, 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 nierinsuffi ciëntie 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: Pfi zer bv, Postbus 37, 2900 AA Capelle a/d IJssel.  

Postbus 37
2900 AA Capelle aan den IJssel
www.pfi zer.nl AR
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1. Kopij en illustraties worden in enkelvoud ingezonden.

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

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

4. Voor de spelling van de Nederlandse taal wordt de voorkeur-
spelling volgens de Woordenlijst van de Nederlandse Taal, het zo-
genaamde ‘groene boekje’ gevolgd. De redactie behoudt zich het
recht voor zonodig veranderingen in woordgebruik, zinsbouw,
spelling en indeling aan te brengen. Essentiële veranderingen ge-
schieden uiteraard in overleg met de auteur.

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

6. De literatuurlijst dient te worden gerangschikt naar het
nummer van de verwijsnoot. Maak daarbij geen gebruik van de
automatische nummering van het tekstverwerkingsprogramma.
Elk nummer krijgt een nieuwe regel; nummer, namen en voorlet-
ters van alle auteurs (alleen de eerste 6 noemen, daarna et al.);
volledige titel van de publicatie; de naam van het tijdschrift in de
standaardafkorting volgens de Index Medicus; jaartal; deelnum-
mer: eerste en laatste bladzijde.

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

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

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

8. Kopij en illustraties worden ingezonden aan het redactieadres:
dr. A. de Gast, hoofdredacteur
Vrije Universiteit Medisch Centrum
de Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
020-4442987 (werk), 030-6970970 (privé)
redactie-ntvo.org@vumc.nl

9. Door het aanbieden van kopij verklaart de inzender dat het ma-
nuscript ook niet aan een ander tijdschrift wordt aangeboden, dat
de als auteurs genoemde personen instemmen met hun vermelding
als zodanig en dat de auteurs ermee instemmen dat de redactie de
kopij ter beoordeling voorlegt aan haar adviseurs. In een begelei-
dend schrijven dient de inzender ook te verklaren, dat indien de
kopij in het Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie wordt gepu-
bliceerd, de inzender alle rechten van bedoelde kopij met betrek-
king tot verveelvoudiging en/of openbaarmaking door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook over-
draagt aan de Nederlandse Orthopaedische Vereniging.

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

Richtlijnen voor auteurs 

(versie oktober 2005)
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 09-12.05 5th International Symposium on The diabetic Foot. Noordwijkerhout 
  Inl.: www.diabeticfoot.nl / Nicolette van Erven, Conference Manager / 
  info@convenience-cm.nl

 11-15.05 8th EFORT Congress Florence, Italië. Inl.: www.efort.org 

 11.05 Voorjaarsvergadering NOV Utrecht. Jaarbeurs. Inl.: www.orthopeden.org

 23-26.05 42nd Congress of the European Society for Surgical Research Rotterdam.
  World Trade Center. Inl.: www.essr2007.nl

 24-27.05 80th Annual Congress Japanese Orthopaedic Association Kobe, Japan. 
  Inl.: Keiichi Kawanabe / joa2007@congre.co.jp

 18-21.06 Advances Instructional Course on Arthroscopy and Arthroplasty, UMC Utrecht. 
  Inl.: www.shoulder-elbow.nl / Florence Hanselaar / shoulder-elbow2007@xs4all.nl

 21-22.06 Amsterdam Foot and Ankle Course AMC Amsterdam. Inl.: www.anklecourse.com / 
  Prof. dr. C.N. van Dijk

 03-7.09 Principes van operatieve fractuurbehandeling, Landgoed De Rosep, Oisterwijk. 
  Inl.: www.ao-nederland.nl

 15.09 Lustrum Congres VOCA: Knieprothesiologie, Huis ter Duin, Noordwijk. 
  Inl.: www.voca.org / D.F.P. van Deurzen / secretariaat@voca.org

 18.09 Hand Symposium, AO Advances, Hilton Royal Parc, Soestduinen. Inl.: www.ao-nederland.nl

 19.09 50 Plus Beurs, Jaarbeurs Utrecht. Inl.: C.R. van der Togt / nov@orthopeden.org

 05.10 Basiscursus Osteotomie, Maartenskliniek, Nijmegen. Inl.: A. Janssen / 
  a.janssen@maartenskliniek.nl

 11-12.10 Tweedaagse Najaarsvergadering NOV, Koningshof, Veldhoven.

 17-19.10 World Congress on External Fixation, Caïro, Egypte. Inl.: www.externalfixation2007.com/ 
  scientific-program.htm / C&C International Events S.A. / externalfixation@cycevents.com

 20.10 6th combined of the Orthopaedic Research Societies Honolulu, Hawaï 

 09.11 Congres Patella Nijmegen. Inl.: prof. dr A. van Kampen / A.vanKampen@orthop.umcn.nl

 23.11 Nerass Congres De reumahand. Inl.: http://www.nerass.n

  * verdere informatie beschikbaar op besloten deel website NOV: www. orthopeden.org/net
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Ons antwoord
• RM Pressfit Metal-Metal
• Metal-Metal Head (32–36mm)
• twinSys

Uw wensen
• uitstekende lange termijn resultaten
• geen slijtage van polyethyleen
• maximale ROM
• goede primaire en snelle secundaire 

stabiliteit
• geen stress shielding

twinSys en RM Pressfit
Optimale ROM met 36mm kop
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