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Een beter passende 
prothese

Meer dan twee derden van de Europese patiënten die een knieoperatie ondergaan, 
zijn vrouwen. Na intensief onderzoek is Zimmer erin geslaagd om de specifieke 
onderscheidende kenmerken van de vrouwelijke anatomie in een nieuw geslachts-
specifiek implantaat te verwerken: de NexGen® Gender Solutions™ Knee. 
Het is het eerste knie implantaat dat speciaal ontwikkeld is voor vrouwen. 
Zimmer Gender Solutions – it’s all about shape.
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 Vrouwen en mannen  
             zijn verschillend.
          Dit simpele feit leidt tot een 
                 uitzonderlijke innovatie.
 

Het uiteinde van het dijbeen van een vrouw 
en man zijn verschillend van vorm en 
breedte. Bij gebruik van een standaard knie-
prothese voor een vrouw moet de chirurg 
soms een kleinere maat gebruiken, waar-
door er meer bot moet worden weggehaald 
dan wenselijk. Om dit te voor komen heeft 
de NexGen® Gender Solutions™ Knee een 
design en maatvoering die beter past bij de 
anatomie van een vrouwenknie.
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Het is toch steeds weer aardig om de berichtgevingen over de ortho-
pedie in de media een beetje bij te houden. Berichten over kwakzal-
vers in de orthopedie lees je gelukkig niet zo vaak. Kwakzalvers zijn 
meestal medische charlatans die weerloze mensen met kanker allerlei 
alternatieve behandelingen proberen te verkopen. Gisteravond zag 
ik in het actualiteitenprogramma Netwerk het werk van een inmid-
dels uit zijn ambt gezette Italiaanse chirurg die patiënten met kanker 
behandeld met infusen en injecties met natriumbicarbonaat in de 
tumor. Schrok ik wel van. Levensgevaalijk! Terug naar de orthopedie in 
de media. In het Algemeen dagblad verschijnt eind 2007 op bladzijde 
11 een stukje met de titel: ‘Sneller thuis met nieuwe kunstknie’. Het 
stukje suggereert dat het maken van een kleinere incisie beter is. De 
incisielengte terugbrengen van 25 naar 13 cm zou gepaard gaan met 
minder weefselschade. Tevens wordt gesuggereerd dat de gemiddelde 
opnameduur erdoor vermindert van 10,3 naar 5,5 dagen, zoals blijkt 
uit een niet nader genoemde Engelse studie. Het moet niet gekker 
worden. De reductie in opnameduur is door heel andere factoren in 
gang gezet dan de incisielengte. Het ontwikkelen van zorgpaden, of 
zoals u wilt kniestraten (verschrikkelijk woord), betere preopera-
tieve voorbereiding, heldere informatievoorziening en een ‘mindset’ 
bij dokter en patiënt spelen hierbij een doorslaggevende rol. Verder 
wordt er gesproken van de genderknie die aangepast aan het geslacht 
van de ontvanger zou zorgen voor een betere knieflexie. We weten 
allemaal dat de postoperatieve kniefunctie vooral afhangt van de 
preoperatieve kniefunctie, de ernst van de preoperatie gewrichtsde-
formatie, de precieze plaatsing van de prothese en de reactie van de 
weke delen op het operatietrauma. Een genderprothese gaat hierin 
waarschijnlijk geen spectaculaire veranderingen brengen. Helemaal 
aardig is dat de beweringen gedaan worden door een orthopedisch 
chirurg die ‘sinds deze week de operaties uitvoert’. Ik zou me onge-
makkelijk voelen als ik de boodschapper zou zijn van zulk nieuws. De 
foto bij het artikel ‘dissoneert’ daarbij volledig met het onderschrift 
‘Knieoperatie minder ingrijpend’. Een orthopedisch chirurg heeft 
hamer en inbrenginstrumentarium in de aanslag en staat op het punt 
een mokerslag uit te oefenen op dat arme kniegewricht. Niet bepaald 
een subtiel plaatje, meer de agressie die je verwacht als je iemand 
van het leven wilt beroven. Laten we met ons allen voorkomen dat dit 
soort berichten op deze manier in de krant kunnen komen.

De eerste editie van 2008 heeft haar focus op de onderste extre-
miteit. Toeval speelt hierin de belangrijkste rol. Van Susante geeft 
een overzicht van de mogelijkheden en beperkingen van autologe 
kraakbeentransplantaties in het kniegewricht. Valkering beschrijft de 
volgende trap: de technische uitkomsten van het gebruik van hoeksta-
biele plaatfixatie bij de mediale open-wigosteomie van de tibiakop. 
Verder casuïstiek over osteomyelitis, fractuur met ‘tumor-like lesion’ 
en een ongebruikelijke pseudo-arthrose van de clavicula. Rob Jansen, 
bestuurslid ATLS namens de NOV beschrijft zijn ontmoeting met James 
K. Styner, een van de grondleggers van de ATLS-traumaopvang. Al met 
al weer een zeer lezenswaardig nummer. Veel leesplezier!

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 vereniging 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 informe-
ren over ontwikkelingen op orthopedisch gebied, 
waarbij zowel klinische als fundamentele aspecten 
worden belicht. Deze doelstelling wordt verwe-
zenlijkt in de vorm van oorspronkelijke artikelen, 
editorials en verslagen van wetenschappelijke ver-
gaderingen, met name die van de NOV. Naast ver-
enigingsnieuws 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 ontwik-
kelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden,  
wordt de lezer aangeraden onafhankelijk inlichtingen in te  
winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de 
ver-melde diagnostische methoden, doseringen van medi-
cijnen, enz. De redactie wijst elke verantwoordelijkheid of 
aansprakelijkheid 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 derge-
lijke produkten gedane bewering.
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Inleiding

Over het beperkte herstelvermogen van gewrichts-
kraakbeen is al veel geschreven in de orthopedi-
sche literatuur. Prothesiologie levert een bevre-
digende oplossing voor de oudere patiënt met 
diffuus beschadigd kraakbeen van met name het 
heup- en kniegewricht. Heel anders ligt dit voor 
de jongere patiënt met een symptomatisch kraak-
beendefect in een overigens intact (knie)gewricht. 
Een dergelijk kraakbeendefect heeft een slechte 
spontane genezingstendens, gaat veelal met pijn-
klachten gepaard en leidt tot versnelde artrose van 
het aangedane gewricht.1-3 De afgelopen decennia 
is een groot aantal chirurgische behandelmogelijk-
heden van een symptomatisch kraakbeendefect 
beschreven. In grote lijnen kan men deze behan-
delopties verdelen in twee groepen.
De eerste groep richt zich op het stimuleren van 
een indirect herstel van het kraakbeendefect. 
Het betreft relatief simpele operatietechnieken, 
waarbij penetratie (opboren, ‘microfracture’ etc.) 
van de subchondrale plaat migratie van pluripoten-
te stamcellen naar het  kraakbeendefect mogelijk 
maakt. Deze lokale stamcellen kunnen vervolgens 
leiden tot de beperkt herstel van het defect door de 
vorming van fibreus kraakbeen.4,5 Bij technieken uit 
de tweede groep worden chondrogene cellen in de 
vorm van een transplantaat direct naar het defect 
gebracht.4-6 Een groot aantal van deze laatste 
transplantatietechnieken, met bijvoorbeeld peri-
chondrium of periost, heeft zich uiteindelijk echter 
niet superieur kunnen bewijzen ten opzichte van de 

relatief eenvoudige beenmerg stimulerende tech-
nieken uit de eerste groep.7-9 Het laatste decennium 
zijn echter toch twee transplantatietechnieken 
duidelijk in opkomst, namelijk de autologe chon-
drocyten transplantatie (ACT) en de autologe os-
teochondraal transplantatie (AOTS). In geval van 
een ACT wordt bij een patiënt artroscopisch kraak-
beenbiopten genomen. Vervolgens worden de chon-
drocyten uit dit kraakbeen geïsoleerd en middels 
proliferatie in vitro tot een veelvoud aan cellen 
opgekweekt. In een tweede ingreep worden deze 
opgekweekte gededifferentieerde chondrocyten 
2 weken later bij dezelfde patiënt terug geplaatst 
in het te behandelen  kraakbeendefect. De cellen 
worden in het defect gehouden door een afsluitend 
laagje periost of door een collageen membraan in 
te hechten over het defect. Deze techniek is de 
laatste jaren sterk vercommercialiseerd en het 
opwerken en aanleveren van de te transplanteren 
chondrocyten wordt inmiddels door diverse firma’s 
verzorgd. Klinische studies met een follow-up tot 
10 jaar zijn inmiddels beschikbaar en beschrijven 
een succes percentage met goede tot zeer goede 
klinische scores van ongeveer 90%.2,10-12

Bij een OATS wordt het te behandelen  kraakbeen-
defect hersteld middels een ‘mozaïekplastiek’. 
Hiertoe wordt een aantal autologe cilindrische 
osteochondraal pluggen geoogst uit een minder 
belast deel van dezelfde knie, veelal de laterale 
trochlea. Met behulp van de verkregen osteochon-
draal plugjes kan dan het gewrichtsvlak van het 
te behandelen  kraakbeendefect gereconstrueerd 
worden. In tegenstelling tot ACT, waar getrans-
planteerde cellen geacht worden nieuw hyalien 
kraakbeen te maken, wordt in geval van OATS dus 
daadwerkelijk intact kraakbeen in combinatie met 
subchondraal bot getransplanteerd. Ook voor deze 
techniek is vergelijkbare literatuur beschikbaar 
met veelbelovende resultaten.13-15

Autologe Osteochondraal Transplantatie 
van de knie - indicatie, operatietechniek en 
kanttekeningen
J.L.C. van Susante

Herstel van gewrichtskraakbeen blijft een klinische uitdaging. Naast de relatief eenvoudige microfrakturering techniek, 
zijn de autologe osteochondrale transplantatie (OATS) en de autologe chondrocyten transplantatie (ACT) mogelijke be-
handelopties. Er bestaat geen consensus over de mogelijke meerwaarde van deze technieken ten opzichte van elkaar. 
Waarschijnlijk hebben deze technieken allen hun klinische waarde en moet meer gezocht worden naar afbakening van 
indicatiestelling per techniek afzonderlijk. De indicatiestelling voor de OATS techniek wordt besproken en kantteke-
ningen worden geplaatst. Daarnaast worden klinisch goede resultaten gepresenteerd van osteochondraal transplanta-
tie bij prospectieve follow-up van een strikt geselecteerde subgroep van patiënten.

Drs. J.L.C. van Susante, orthopedisch chirurg, 
afdeling orthopedie, Ziekenhuis Rijnstate, Postbus 9555, 
6800 TA Arnhem.
Correspondentie: drs. J.L.C. van Susante
E-mail: jvansusante@alysis.nl

N
ed

er
la

nd
s T

ijdschrift voor O
rthopaedie

Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 15, Nr 1, mrt 2008 ■   4



 Vol
 15

mrt
  ’08

Er is veel discussie over de superioriteit of inferio-
riteit van deze twee technieken ten opzichte van 
elkaar, alsmede ten opzichte van het klassieke 
opboren van het subchondrale bot. Tegenstanders 
van de ACT procedure zeggen dat de eventuele 
klinische meerwaarde van de techniek, mocht 
deze er al zijn, in schril contrast staat met de bij-
behorende kosten.16 Anderzijds, zijn er ook studies 
waarin de OATS-techniek inmiddels als obsoleet 
wordt beschreven.11 Het doel van dit artikel is meer 
duidelijkheid te scheppen in de wetenschappelijke 
verwarring en in het bijzonder in te gaan op het 
beperkte indicatiegebied en de operatietechniek 
van de autologe osteochondraal transplantatie.

OATS

Indicatiestelling
Met de opkomst van weer nieuwe behandelmoge-
lijkheden voor kraakbeendefecten (van het kniege-
wricht) is de duidelijkheid over de indicatiestelling 
voor één bepaalde techniek nog verder afgenomen. 
Diverse chirurgische behandelmogelijkheden zijn 
inmiddels beschreven, echter voor drie technie-
ken bestaat voldoende wetenschappelijke basis te 
bestaan om deze als ‘gouden standaard’ naar voor 
te halen. Twee van deze technieken berusten op 
transplantatie van autoloog kraakbeen in de vorm 
van geïsoleerde chondrocyten (ACT), dan wel in 
de vorm van osteochondraal cilinders (OATS). 
Daarnaast is er nog de stamcelgestuurde ‘micro-
fracture’-techniek. 
Onderzoek van de laatste jaren levert steeds meer 
aanwijzingen op dat er niet een allesomvatten-
de oplossing voor alle kraakbeenbeschadigingen 
bestaat. Kraakbeendefecten zullen veel meer ge-
rubriceerd moeten worden in subklassen van type 
defect, met een daarop afgestemde (chirurgische) 
behandeling. Daarnaast dient een kraakbeendefect 
gezien te worden in het perspectief van ‘de ge-
zondheid’ van het gehele gewricht.9 Het al dan niet 
aanwezig zijn van kruisbandinsufficiëntie, een me-

niscusscheur of malalignement, kunnen allen leiden 
tot een wezenlijk ander behandelplan dan het geval 
is bij een geïsoleerde kraakbeenbeschadiging bij 
een verder intact kniegewricht. De bovengenoemde 
drie operatietechnieken lijken dan ook meer aan-
vullingen op elkaar te zijn dan dat zij competitief 
tegen elkaar uitgezet moeten worden. Naar de 
mening van de auteur kan een autologe osteochon-
draal transplantatie een goede oplossing bieden 
voor de klassieke osteochondritis dissecans laesie in 
de knie (Figuur 1). Het betreft hier dan veelal een 
geïsoleerde kraakbeenbeschadiging, reikend tot in 
het subchondrale bot, van beperkte grootte in een 
overigens intacte knie bij een jonge patiënt.

Operatietechniek
Voor een osteochondraal transplantatie wordt veelal 
een mediale artrotomie gebruikt. De artrotomie kan 
relatief bescheiden gehouden worden, omdat de 
patella niet omgeklapt hoeft te worden (Figuur 2). 
In de literatuur wordt incidenteel melding gemaakt 
van een artroscopische techniek.17 De techniek van 
het oogsten en herplaatsen van de osteochondraal 
pluggen behoeft een hoge chirurgische precisie, die 
daarom bij voorkeur (mini) open moet gebeuren.

Recipiënt site
In geval van een klassieke osteochondritis dissecans 
haard zit de osteochondraal laesie vrijwel steeds 
aan de laterale zijde van de mediale femur condyl 
in het belaste deel van het gewrichtsvlak. Het 
defect loopt meestal door in de intercondylaire 
regio (notch) van het femur en heeft typisch een 
grootte van ongeveer 2 bij 2 cm.
Eerst vindt nettoyage van het defect plaats. Aan 
de rand van het defect is het kraakbeen meestal 
afgerond; deze beschadigde rand wordt geëxcideerd. 
Het subchondrale bot op de bodem van het defect 
is doorgaans bedekt met fibreus weefsel, hetgeen 
met een scherpe lepel relatief gemakkelijk verwij-
derd kan worden. Hierdoor ontstaat een vers oste-
ochondraal defect met scherpe randen van gezond 

Figuur 1. Beeld van een fors osteochondraal defect in de knie op röntgenfoto (A), MRI (B) en bij artroscopie (C).

A B C
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hyalien kraakbeen en een bodem van bloedend sub-
chondraal bot (Figuur 2A). Het oppervlak van het 
defect dient dan bij voorkeur niet groter te zijn dan 
ongeveer 5 cm2, omdat men anders buiten het in-
dicatiegebied van de osteochondraal transplantatie 
komt. Deze beperkende factor zit hem hoofdzake-
lijk in het aantal te oogsten donor pluggen en po-
tentiële donor-site problemen.
Op geleidde van het nu verkregen scherp afge-
grensde defect kan een planning gemaakt worden 
voor reconstructie van het gewrichtsvlak (Figuur 
2B). Afhankelijk van de gekozen diameter(s) van 
de te transplanteren osteochondraal pluggen 
worden bijpassende ‘recipiënt’ defecten gemaakt 
in het subchondrale bot van het  kraakbeendefect. 
Er zijn verschillende systemen beschikbaar voor 
het oogsten en verplaatsen van osteochondraal 
pluggen. De meest gebruikte systemen zijn het 
Osteochondral Autologous Transfer System (OATS; 
Arthrex) en het Acufex systeem (Smith & Nephew). 
Het zijn vergelijkbare systemen, waarbij het eerste 
systeem gericht is op het verplaatsen van relatief 
weinig osteochondraal pluggen met een grotere 
diameter, terwijl bij het tweede systeem meerdere 
pluggen verplaatst worden met een relatief kleine 

diameter. Met het eerste principe wordt waar-
schijnlijk initieel een intrinsiek stabieler trans-
plantaat verkregen.
Middels bovengenoemde systemen kan vervolgens 
gestart worden met het maken van cilindrische 
‘recipient’ gaten in de bodem van het eigenlijke  
kraakbeendefect. De diepte van deze subchondrale 
defecten wordt precies gemeten (ongeveer 15 mm) 
zodat de geoogste donor plug uiteindelijk precies op 
de bodem geplaatst kan worden. Door de lengte van 
de donor plug precies af te stemmen op de diepte van 
het geprepareerde recipiënt defect kan wegzinken 
van de plug bij belasting voorkomen worden.18 

Donorsite
Donor osteochondraalpluggen kunnen het best 
geoogst worden uit het laterale facet van de 
trochlea (Figuur 2B). Er is een lichte voorkeur voor 
het laterale facet, omdat het gewrichtsoppervlak 
hier duidelijk groter en vlakker is dan dat van het 
mediale facet. Er kan derhalve minder piekbelas-
ting verwacht worden op het achtergebleven deel 
van het gewrichtsvlak. Een wetenschappelijk on-
derbouwde verantwoording voor deze keuze is er 
overigens vooralsnog niet. 

Figuur 2. Peroperatieve opname van een klassieke osteochondritis dissecans lesie aan de laterale zijde van de 
mediale femurcondyl na nettoyage van het defect (A), en na reconstructie middels transplantatie van een viertal 
osteochondraal pluggen (B). De donor-defecten in de laterale trochlea zijn duidelijk zichtbaar en nog niet opge-
vuld met botchips en afdekkend collageen (spongostan).

A B
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Volgens de originele beschrijving van de techniek 
worden de subchondrale donor defecten leeg 
gelaten.19 Spontane opvulling en herstel van deze 
defecten met fibreus kraakbeen wordt beschre-
ven.5,14,15 De mate waarin dit spontane herstel 
optreedt wordt waarschijnlijk overschat. Eigen 
onderzoek in een proefdiermodel met geiten heeft 
nauwelijks herstel van deze leeg gelaten donordefec-
ten aangetoond.20 Er werd juist een toename van de 
diameter van de holte in het subchondrale bot gezien 
met de neiging tot cystevorming (Figuur 4). Naar het 
zich laat aanzien verdient dus ook het donordefect 
aandacht om herstel hiervan te stimuleren.
De beschikbare subchondrale botpijpjes die ver-
kregen worden bij het creëren van ‘recipiënt’ 
defecten in het eigenlijke kraakbeendefect kunnen 
gebruikt worden om de herstelkans van de do-
nordefecten te bevorderen. Door de diameter 
mismatch liggen deze plugjes relatief los in het 
defect, waardoor de kans op uitblijven van incor-

poratie en zelfs resorptie toeneemt.20 Het verdient 
derhalve aanbeveling deze plugjes klein te maken 
en in het donor defect te impacteren, ook al komt 
hiermee de opvulling van het defect tot aan het 
gewrichtsoppervlak in het gedrang. Voor opvulling 
tot aan het eigenlijke gewrichtsvlak kan dan een 
stukje spongostan gebruikt worden. Spongostan 
bestaat uit collageen type I en uit eerdere studies 
is bekend dat collageen type I goed gebruikt kan 
worden als drager voor pluripotente stamcellen uit 
het beenmerg, waarmee dan ook hertel van een 
gewrichtsvlak gestimuleerd kan worden.21

Bij een klassieke osteochondritis dissecans haard 
kan meestal volstaan worden met het transplante-
ren van drie 8 mm osteochondraal pluggen. Het is 
belangrijk dat de geoogste plug goed stabiel, dat wil 
zeggen press-fit naar de ‘recipiënt site’ geplaatst 
kan worden. Eigen biomechanisch onderzoek naar 
deze techniek heeft laten zien dat toename van de 
pluglengte leidt tot een significant betere intrinsie-

Figuur 3. Post-operatief beeld van een osteochondraal transplantatie in de knie22. Op MRI zien we een rustig beeld 
van drie geïncorporeerde osteochondraal pluggen met adequate reconstructie van het gewrichtskraakbeen (A). Bij 
een follow-up artroscopie 1 jaar na operatie zien we een reconstructie van het gewrichtsoppervlak met hyaliene 
kraakbeen eilandjes (B). Histologie van een retrieval, na plaatsing van een knie prothese, toont volledige incorpo-
ratie van de osteochondraal pluggen in het subchondrale bot (C,D). De getransplanteerde kraakbeen cilinders heb-
ben hun hyaliene structuur behouden. In tegenstelling tot bij het subchondrale bot is er bij het kraakbeen echter 
geen sprake van ingroei tussen twee aangrenzende pluggen en persisteert er een duidelijke fissuur (C,D).

A

C

B

D
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ke stabiliteit van de getransplanteerde plug.18 Een 
pluglengte van 15 mm lijkt hierbij het meest ideaal. 
 
Kanttekeningen
Een groot voordeel van de autologe osteochon-
draal transplantatie is dat intact hyalien kraakbeen 
direct naar het te behandelen defect getransplan-
teerd kan worden, alwaar ook bewezen incorpora-
tie van de plug in het subchondrale bot plaatsvindt. 
De beperking van de techniek zit hem eigenlijk 
juist in de onvermijdelijk bijkomende schade op 
de plaats waar de osteochondraal pluggen geoogst 
moeten worden.
Histologisch onderzoek bij follow-up van een oste-
ochondraal transplantatie heeft evidente incorpo-
ratie van de plug in het subchondrale bot getoond 
(Figuur. 3A,3C en D).22 Op het niveau van het ge-
transplanteerde hyaliene kraakbeen blijft echter 
een fissuur zichtbaar, zonder tekenen van integratie 
tussen de randen (Figuur 3C,D). Bij controle-artros-

copie zijn er op termijn echter geen aanwijzingen 
voor versnelde degeneratie van het getransplan-
teerde gewrichtsoppervlak (Figuur 3B).

Ter verkrijging van de osteochondraalpluggen moeten 
vanzelfsprekend elders in het gewricht, veelal de 
trochlea, wel forse subchondrale defecten gecreëerd 
worden. Aanvankelijk was de literatuur redelijk ge-
ruststellend over deze defecten en werd melding 
gemaakt van spontaan en restloos herstel. Goed 
onderzoek naar donorsite gerelateerde problema-
tiek is nauwelijks beschikbaar en het gevaar van 
onderdocumentatie lijkt reëel. Eigen dierexperi-
menteel onderzoek heeft nauwelijks enige gene-
zingstendens getoond van deze forse subchondrale 
defecten, in tegenstelling werd zelfs uitbreiding in 
diameter van het defect gezien met subchondrale 
cyste vorming (Figuur 4).20 Eigen klinische ervaring 
laat zien dat patiënten de eerste 6 maanden na 
operatie nogal eens een patello-femorale crepitus 
ervaren, welke inderdaad vrijwel asymptoma-
tisch is en geleidelijk verdwijnt. Daarbij moet dan 
wel gemeld worden dat bij operatie nadrukkelijk 
aandacht wordt besteed aan het bevorderen van 
de kans op herstel van het donor-site defect.
De beperking van deze techniek blijft echter liggen 
bij deze donorsite problematiek en er is dus een 
grens aan de grootte van het te behandelen  kraak-
beendefect om in aanmerking te komen voor oste-
ochondraaltransplantatie. 
 
Discussie

Kraakbeenbeschadigingen vormen een belangrijk 
deel van de orthopedische praktijk en terecht wordt 
er veel wetenschappelijke aandacht besteed aan 
mogelijkheden om het beperkte herstel vermogen 
van kraakbeen te bevorderen. In dit artikel zijn de 
mogelijkheden en beperkingen van een autologe 
osteochondraal transplantatie nog eens belicht. Er 
is beperkte literatuur beschikbaar waarin de tech-
nieken van ‘microfracture’, autologe chondrocy-
ten transplantatie en/of autologe osteochondraal 
transplantatie gerandomiseerd en prospectief met 
elkaar worden vergeleken.11,23-25 Deze studies 
kenmerken zich allen veelal door zodanige me-
thodologische tekortkomingen dat geen uitspraak 
gedaan kan worden over de eventuele superiori-
teit of inferioriteit ten opzichtte van elkaar. Een 
belangrijke beperking in deze studies is veelal ook 
dat weinig homogene groepen van  kraakbeende-
fecten met elkaar vergeleken zijn. In toekomstig 
onderzoek dient meer gefocusseerd worden op 
strikt homogene groepen met identieke en duidelijk 
omschreven kraakbeendefecten. Waarschijnlijk zal 
dan geleidelijk duidelijk worden dat de drie eerder 

Figuur 4. Histologie van een niet-opgevulde donorde-
fect in een geitenknie, 8 weken na operatie. Er is geen 
zichtbare genezingstendens van het defect, in tegen-
deel lijkt er juist sprake van toename van de aanvan-
kelijke diameter van het defect in het subchondrale 
bot (subchondrale cystevorming)20.
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genoemde technieken allen van klinische waarde 
blijken te zijn, maar ieder voor een eigen indicatie-
gebied. Voor wat betreft AOTS lijkt er een goed in-
dicatiegebied te liggen bij de klassieke osteochon-
dritis dissecans haard van maximaal 5 cm2 bij jonge 
patiënten met een overigens goed kniegewricht. De 
kans van slagen van de ‘microfracture’ techniek is 
hierbij discutabel, omdat deze defecten zich reeds 
kenmerken door uitbreiding tot in het subchondra-
le bot en het maken van een dergelijke verbinding 
is juist de gedachte achter deze techniek. Een ACT 
procedure kan overwogen worden, echter deze 
techniek wordt ook bij voorkeur gereserveerd voor 
kraakbeendefecten met een intacte subchondrale 
plaat. Daarnaast dient bij deze techniek het defect 
afgedekt te worden met een membraan of periost 
om verlies van getransplanteerde chondrocyten te 
voorkomen; juist het ontbreken van een mediale 
wand bij deze defecten in de notch maakt fixatie 
van deze afdekking moeilijk.
In een eigen homogene serie van 8 patiënten 
met allen het bovenbeschreven klassieke osteo-

chondritis dissecans kraakbeendefect in de knie 
werden prospectief klinische scores afgenomen 
(ICRS Evaluation Package) na behandeling middels 
een autologe osteochondraal transplantatie. Bij 
deze kleine groep patiënten was sprake van een 
duidelijk significante (p<0.001) klinische verbete-
ring bij een prospectieve follow-up tot 1 jaar na 
operatie (Figuur 5). Een hardnekkige patello-femo-
rale crepitus trad bij 1 patiënt op.
Klaarblijkelijk kan bij symptomatische klassieke 
osteochondritis dissecans defecten middels een 
osteochondraal transplantatie een goed resultaat 
bereikt worden. Met de komst van betere klinische 
studies zullen we naar alle waarschijnlijkheid in de 
nabije toekomst meer inzicht krijgen welke behan-
deling bij welk type  kraakbeendefect de voorkeur 
geniet. Vooruitlopend op deze bewijsvoering, lijkt 
er ruimte te blijven bestaan voor de drie eerdere 
genoemde technieken naast elkaar. Indien we ons 
richten op het kenmerk van defectgrootte lijkt een 
behandelschema als weergegeven in figuur 6 als 
leidraad te kunnen dienen.

Figuur 6. Schematisch overzicht van drie 
behandelmogelijkheden van een  kraak-
beendefect van de knie op geleidde van 
defect grootte. Voor kleine defecten lijkt 
‘microfracture’ te volstaan; voor grotere 
defecten kan een autologe osteochondraal 
transplantatie (OATS) of chondrocyten 
transplantatie (ACT) overwogen worden. 
De kans op het ontwikkelen van donorsite 
problemen bij grotere defecten vormt een 
beperkende factor bij de OATS techniek.

Figuur 5. Subjectie Knie Score 
(IKDC) van 8 patiënten met een 
klassieke osteochondritis disse-
cans laesie van de knie, waarvoor 
osteochondraaltransplantatie. Eén 
jaar na operatie (12) is er sprake 
van een significante verbetering 
(p<0.001) ten opzichte van de uit-
gangswaarde vóór operatie (0).
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Abstract

Articular cartilage repair remains a clinical challenge. 
Besides the relatively simple microfracturing technique, 
the autologous osteochondral transplantation (OAT) and 
the autologous chondrocyte transplantation (ACT) remain 
viable treatment options. There is no consensus as to which 
technique may possibly be superior to another. More likely, 
the different techniques all remain valuable treatment 
options and more attention should be focused on proper 
patient selection for each separate technique. The patient 
selection for OAT is discussed and limitations are described. 
In addition, good clinical results are presented from os-
teochondral transplantion in prospective follow-up of a 
selected subgroup of patients.
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Inleiding

De valgiserende tibiakoposteotomie (TKO) is een 
ingreep waarvoor plaats is binnen de behandeling 
van twee typen patiëntengroepen. De eerste en 
grootste groep betreft patiënten met een mediale 
unicompartimentele gonartrose bij een varus-
beenas.1-4 De tweede en kleinere patiëntengroep 
heeft klachten van posterieure, posterolaterale en/
of laterale bandinstabiliteit samengaand met een 
varus beenas. Hierbij kan door toe- of afname van 
de ‘tibial slope’ een duidelijke stabilisering van het 
kniegewricht worden bereikt.5-8 De procedure werd 
in 1958 voor het eerst uitgevoerd door Jackson en 
Waugh en later in de jaren 70 door Coventry gepopu-
lariseerd.1,9-11 Revalidatie werd bespoedigd door de 
destijds standaard gipsimmobilisatie te vervangen 
door interne fixatie middels een staple.1,3,11 Deze os-
teotomie wordt klassiek uitgevoerd door middel van 
een laterale benadering met uitnemen van een wig 
uit de tibiakop. De laterale benadering kan gepaard 
gaan met de nodige specifieke complicaties: be-
schadiging van de nervus peroneus bij fibula-osteo-
tomie, pseudo-arthrose van de fibula-osteotomie, 
compartimentsyndroom en de bemoeilijkte implan-

tatie van de tibiacomponent bij totaleknieprothese 
(TKP).12-17 In verband met deze nadelen is recent 
naast de klassieke laterale benadering de mediale 
benadering in opkomst.5,18 Hierbij wordt door een 
mediale open-wig van de tibiakop een valgus beenas 
gecreëerd. Deze benadering brengt een aantal 
voordelen met zich mee. Ten eerste is het risico op 
zenuwbeschadiging lager en de wekedelenschade 
beperkt door het uitblijven van een noodzakelijke 
fibula osteotomie.19 Verder is het risico op een 
compartimentsyndroom na een mediale open-wig 
tibiakoposteotomie (OWTKO) lager aangezien het 
anterieure compartiment niet wordt beschadigd. 
Aangezien bij de mediale OWTKO een fibula-os-
teotomie niet hoeft te worden uitgevoerd is deze 
ingreep derhalve ook sneller. De OWTKO biedt de 
voordelen van enerzijds standscorrectie waarbij 
peroperatief correctie en stabilisering mogelijk is 
en anderzijds het verzekeren van capsuloligamen-
tair uitlijnen direct op de plaats van de deformi-
teit.20 Veelal genoemde nadelen van deze OWTKO 
zijn vertraagde botgenezing ter plaatse van de os-
teotomie en hierbij secundair verlies van correctie 
en materiaalfalen. Gezien de gunstige resultaten 
in de literatuur met de Tomofix-plaat –d.w.z. een 
Locking Compression Plate (LCP) systeem - reden 
voor een pilotstudy in onze kliniek met deze plaat 
speciaal ontwikkeld voor de OWTKO.21,22

Patiënten en methode

Patiëntselectie
Tussen juni 2003 en juli 2005 werden door 1 ope-
rateur (GHRA) 40 mediale OWTKO’s uitgevoerd 
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middels de Tomofix-plaat (Mathys Inc., Bettlach, 
Zwitserland) bij 39 patiënten in verband met 
mediale compartimentele gonarthrose bij een varus 
beenas (figuur 1a/b). Een patiënt werd beiderzijds 
geopereerd. Het cohort bestaat uit 25 mannen en 
14 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 47 
jaar (ratio 24-67). Het cohort bestaat uit de eerste 
40 opeenvolgende patiënten welke in ons centrum 
middels de Tomofix werden behandeld.

Operatieve techniek
De operatie werd uitgevoerd onder algehele of 
spinale anesthesie. Intraveneuze antibiotica en 

thrombo-embolische profylaxe werden gebruikt. De 
patiënt werd geopereerd in rugligging waarbij de 
bekkenkam palpabel bleef na het steriel afdekken. 
Op deze wijze kon peroperatief het alignment ge-
controleerd worden. De operatie werd uitgevoerd 
onder bloedleegte. Tevens werd gebruikt gemaakt 
van röntgendoorlichting peroperatief.

Chirurgische procedure
De incisie werd 5 cm distaal van de gewrichtsspleet 
gezet, parallel aan de pes anserinus superficialis. 
Het mediale collaterale ligament werd van de pos-
teromediale cortex af geprepareerd en een stompe 
Hohmann retractor wordt gebruikt om de neurovas-
culaire structuren te beschermen. Door middel van 
een osteotoom wordt een kleine inkeping gemaakt 
proximaal van het tuberositas tibiae waardoor het 
patella ligament loskomt van de proximale tibiakop 
nadat de osteotomie is uitgevoerd (Figuur 2). De 
richting van de osteotomie in het frontale vlak wordt 
gemarkeerd met behulp van een 2.5mm K-draad 
onder doorlichting (Figuur 3). Op geleide van de 

K-draad wordt de osteotomie met behulp van een 
oscillerende zaag uitgevoerd parallel aan de ‘tibial 
slope’ (Figuur 4). De osteotomie verliep van de bo-
venzijde van de pes anserinus tot 1 cm van de laterale 
tibiacortex ter hoogte van de fibulakop. Vervolgens 
wordt de osteotomie geopend tot de gewenste 
correctie middels een gradueel instelbare spreider 
(Figuur 5). Gestreefd werd een overcorrectie van 
2-3 graden te creëren ten opzichte van de normale 
anatomische as van 5-7 graden valgus. Middels een 
botspreider werd de gewenste correctie in de dor-

Figuur 2. Noodzakelijke osteotomie ter plaatse van de 
tuberositas tibiae

Figuur 1A. Preoperatieve röntgenfoto AP
Figuur 1B. Preoperatieve röntgenfoto lateraal

A B

Figuur 3. Boren van een Kirschner-draad onder 
doorlichting parallel aan de ‘tibial slope’
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somediale osteotomie vastgezet. In aanvulling op de 
chirurgische procedure beschreven door Staubli et al. 
werd de osteotomie opgevuld met een calciumtrifos-
faatwig (Vitoss, Orthovita, Malvern, USA) gedrenkt in 
beenmerg verkregen uit de ipsilaterale spina iliaca 
anterior superior.21 De voorgevormde plaat werd 
gecentreerd op het anteromediale vlak van de tibia 
(Figuur 6). Twee afstandsboutjes werden in de plaat 
aangebracht om de afstand tussen plaat en tibia te 
verzekeren. De proximale fixatie van de plaat werd 
uitgevoerd met drie hoekstabiele schroeven subcor-
ticaal gelokaliseerd in het tibiaplateau. Voor de defi-
nitieve fixatie van de plaat werden distaal een twee 
bicorticale hoekstabiele schroeven en één unicorti-
cale hoekstabiele schroef aangebracht. Na sluiten 
van de incisie werd een drukverband aangebracht. Er 
werd geen drain achtergelaten.

Postoperatieve nabehandeling
Een dag postoperatief werd begonnen met oefen-
therapie. Hierbij mocht er 10% belast worden voor 
een periode van 6 weken. Na deze periode mocht 
er volledig belast worden. Zowel actief als passief 
werden flexie en extensie oefeningen uitgevoerd. 
Nadat de patiënt kon mobiliseren met behulp van 
twee krukken wordt de patiënt ontslagen uit het 
ziekenhuis.

Poliklinische controle
Tijdens poliklinische controle werden de klinische 
vorderingen vastgelegd en werd op basis van radi-
ologische controle besloten tot het opvoeren van 
de belasting. Standaard poliklinische controle vond 
plaats op 6, 12, 24 en 52 weken.

Radiologische evaluatie
Standaard AP en laterale röntgenopnamen van de 
knie vonden plaats preoperatief, 1 dag postope-

Figuur 5. Openen van de osteotomie middels een gra-
dueel instelbare spreider

Figuur 4. Proximale tibiakoposteotomie middels oscil-
lerende zaag

Figuur 6. Positioneren van de Tomofix-plaat na het 
spreiden van de osteotomie en inbrengen van een cal-
ciumtrifosfaatwig
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ratief en tijdens de poliklinische controles (Figuur 
7a/b). Als maat voor verandering van correctie 
werd de tibia-as direct postoperatief vergeleken 
met de situatie ten tijde van consolidatie.

Resultaten

Van de 39 patiënten met 40 OWTKO’s verhuisde 1 
patiënt kort na de operatie en kon derhalve niet 
poliklinisch vervolgd worden. Bij 1 patiënt werden 
beide extremiteiten geopereerd met een tussenpo-
se van 6 maanden. Bij 1 patiënt werd een mediale 
TKO uitgevoerd in verband met een eerdere lateraal 
gesloten wig TKO waarbij een pseudo-arthrose was 
ontstaan. In dit specifieke geval werd een botspaan 
uit de bekkenkam gebruikt in plaats van een calci-
umtrifosfaatwig. De operatieduur was gemiddeld 39 
minuten (spreiding 21-69 minuten) waarbij de hoek 
van de ingebrachte calciumtrifosfaatwig gemiddeld 
8.6 graden bedroeg (spreiding 6-13 graden). Na 
gemiddeld 3.2 dagen (spreiding 2-5 dagen) gingen 
de patiënten met ontslag. Röntgenologische con-
solidatie werd bereikt na gemiddeld 10,4 maanden 
(spreiding 4-21 maanden). In 37 gevallen werd 
implantaatextractie verricht na gemiddeld 14 
maanden (spreiding 6-27 maanden).
Na de OWTKO traden enkel complicaties van in-
fectieuze aard op. Dit was eenmaal het geval na 
1 maand, tweemaal na 3 maanden en eenmaal 
na 6 maanden. Alle patiënten werden behandeld 
met intraveneuze antibiotica waarna ze goed her-
stelden. Eenmaal ontlastte zich 2 weken na de 
TKO een hematoom waarvoor profylactisch anti-
biotica werden voorgeschreven. In verband met 
persisterende klachten werd in een geval na 25 
maanden een Osteochondraal Autograft Transfer 

System (OATS) verricht, eenmaal na 14 maanden 
mediaal een unicondylaire knieprothese geplaatst 
en bij 1 patiënt na 16 maanden een TKP. Bij het 
verwijderen van het osteosynthesemateriaal na 12 
maanden brak bij 1 patiënt een schroef af en trad 
er eenmaal na 2 weken een oppervlakkige infectie 
op. De tibia-as direct postoperatief vergeleken met 
ten tijde van consolidatie lieten een gemiddelde 
toename (d.w.z. correctieverlies) zien van 0.32 
graden varus (spreiding 3.7 varus- 2.4 valgus).

Discussie

Algemeen
Met betrekking tot de OWTKO is in de literatuur 
relatief veel informatie voorhanden betreffende 
de Pudduplaat®. Deze plaat wordt ook mediaal 
gefixeerd en bevat een spacer welke gedeeltelijk 
in de osteotomie geplaatst wordt. In de litera-
tuur wordt melding gemaakt van hoog percentage 
complicaties waaronder materiaalfalen, verlies 
van correctie en hoge morbiditeit.23,24 De fixateur 
externe heeft als nadeel het optreden van pen-
gatinfecties.25 De Tomofix-plaat onderscheidt 
zich door het concept van hoekstabiele osteosyn-
these (LCP-systeem). Het LCP-systeem biedt een 
stabiele fixatie van de osteotomie, zelfs onder 
belasting.22,26 Deze behandelwijze heeft zich 
klinisch bewezen in een prospectief opgezette 
multicentrumstudie waarbij onderarmfractu-
ren behandeld werden middels de Point Contact 
Fixator (PC-fix) en het ‘Less Invasive Stabilization 
System’ (LISS) voor peri-articulaire fracturen rond 
de knie.27,28 De Tomofix is gebaseerd op dit LCP-
principe waarbij direct contact van de plaat met 
periost en ligamenten wordt vermeden. De theorie 
is dat de botheling geoptimaliseerd wordt door 
het zo min mogelijk beschadigen van het periost. 
Tevens kan de pes anserinus superficialis vrijelijk 
bewegen onder de plaat.

Correctieverlies
In de literatuur worden diverse interponaten be-
schreven welke in de osteotomie kunnen worden 
ingebracht om de intrinsieke stabiliteit van de 
osteotomie te verhogen en hiermee de kans op 
correctieverlies te verlagen. Te denken valt aan 
botcement, hydroxyapatiet, calciumtrifosfaat en 
autoloog bot.29-31 Echter, gezien de mate van co-
morbiditeit na het oogsten van het autoloog bot, is 
deze laatste optie minder populair.19,31,33 De reden 
waarom in onze studiegroep gekozen is voor de cal-
ciumtrifosfaatwig is de goede osteoconductiviteit 
in combinatie met de keuzemogelijkheid uit een 
drie voorgevormde wiggen. Deze wiggen kunnen 
goed gecombineerd worden met het peroperatief 

A B

Figuur 7A. Postoperatieve röntgencontrole AP
Figuur 7B. Postoperatieve röntgencontrole lateraal
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gewonnen beenmerg.
Tussen operatie en consolidatie van de osteotomie 
werd in onze studiegroep een correctieverlies van 
slechts 0.32 graden waargenomen. Correctieverlies 
na het verwijderen van het implantaat werd niet 
waargenomen. Staubli laat een correctieverlies 
zien indien het implantaat verwijderd werd binnen 
een half jaar na de ingreep en er sprake was van 
een insufficiënte correctie (<5 graden tibiofemo-
rale valgus).21 Positieve langetermijnresultaten 
van zowel de laterale als de mediale proximale 
tibiakoposteotomie zijn sterk afhankelijk van het 
behoud van de initiële correctie.34 Staubli laat zien 
dat er geen statistisch significante verandering 
plaatsvindt van de ‘tibial slope’ tijdens het botge-
nezingsproces.21 Lobenhoffer beschrijft in een re-
trospectieve studie met 262 patiënten na OWTKO 
met de Tomofix geen correctieverlies, zelfs niet bij 
2 gevallen van ‘delayed union’. Bij 1 patient werd 
in zijn serie peroperatief een overmatige valgus 
bereikt waarvoor 2 dagen postoperatief een revisie 
werd verricht.35

Materiaalfalen
Afgezien van het afbreken van een schroef bij het 
verwijderen van de Tomofix kwam materiaalfalen 
in onze studiegroep niet voor. Stabiliteit van de 
osteosynthese is grotendeels afhankelijk van een 
intacte laterale cortex.34,36 In een biomechani-
sche studie beschrijft Spahn de biomechanische 
karakteristieken van verschillende fixatietechnie-
ken van de mediale OWTKO. Geconcludeerd wordt 
dat een plaat in combinatie met een spacer de 
primaire stijfheid doet toenemen. Conventionele 
platen zonder spacer bieden de minste stabili-
teit. De toevoeging van een spacer aan de plaat 
doet een laterale cortexbreuk niet minder vaak 
voorkomen.37 Materiaalfalen bij gebruikmaking 
van de Pudduplaat® word beschreven tot 16.4 
procent.23 Een plaat met hoekstabiele fixatie doet 
de kans op een laterale cortexbreuk verminderen.37 
Stoffel toont in een biomechanische studie aan 
dat de Tomofix een belasting van meer dan 2500N 
kan weerstaan.38 Deze belasting is fors hoger dan 
tijdens normaal lopen.39 Tevens steunt de Tomofix 
plaat in hoge mate de laterale zijde van de osteo-
tomie en is deze plaat superieur wat betreft het 
weerstaan van torsiekrachten.38 Vanuit de studies 
van Hassenpflug en Wildner kan worden opgemaakt 
dat het percentage materiaalfalen bij de lateraal 
gesloten TKO met of zonder correctieverlies 3 tot 
4.5% bedraagt.2,40

Delayed union en Non-union
In onze studiegroep werd non-union niet gezien. 
De gemiddelde duur van operatie tot consolida-

tie van 10,4 maanden is weliswaar relatief hoog, 
maar had geen nadelige consequentie voor het 
functioneren van de patiënt. Volledige belasting is 
immers mogelijk vanaf 6 weken postoperatief. Een 
verklaring hiervoor kan zijn dat door het gebruik 
van de calciumtrifosfaatwig het moeilijk vast te 
stellen is wanneer er zeker sprake is van consolida-
tie. De osteotomie is immers reeds ten tijde van de 
ingreep opgevuld. Een inventarisering onder leden 
van de ‘Australian Knee Society’ betreffende het 
voorkomen van delayed- en non-union na OWHTO 
liet percentages van 6.6 delayed- en 1.6 non-union 
zien.41 In de literatuur beschreven gevallen van 
delayed union bij gebruikmaking van de Tomofix 
zijn tussen 0.8-1,1%.21,35 Staubli vermeldt een 
geval waarbij er sprake was van nicotine-abusus 
door de patiënt ten tijde van het genezingsproces 
waarbij tevens peroperatief de laterale cortex on-
derbroken was bij een onvolledige plaatfixatie.21 
Lobenhoffer meldt tweemaal een delayed union bij 
260 TKO’s waarvoor een spongiosaplastiek nood-
zakelijk was.35 Bij de patiënt waarbij een mediale 
TKO werd uitgevoerd in verband met een pseu-
doarthrose bij een eerdere lateraal gesloten wig 
TKO werd consolidatie bereikt na 13 maanden. In 
de literatuur worden met betrekking tot non-union 
na lateraal gesloten-wig TKO iets hogere percenta-
ges vermeld van 0.7-4.4%.42-44

Infectie
Direct postoperatieve wondgenezingsstoornissen 
kwamen in onze studiegroep niet voor. Wel werd er 
in 4 gevallen een oppervlakkige infectie vastgesteld 
tussen 1 en 6 maanden postoperatief (10%), zonder 
noodzaak tot operatieve interventie. Eenmaal 
ontstond er een flegmone vanuit een eczema-
teuze laesie en eenmaal een cellulitisbeeld vanuit 
een oppervlakkig huiddefect. Deze patiënten her-
stelden goed na intraveneuze antibiotica. Verder 
ontlastte zich in één geval (2,5%) 2 weken na de 
OWTKO een hematoom. Patiënt kreeg profylactisch 
antibiotica voorgeschreven. Lobenhoffer beschrijft 
4 maal de noodzaak het hematoom chirurgisch te 
evacueren(1.5%) en eenmaal na 4 maanden een 
late infectie (0,4%). Na verwijdering van het im-
plantaat was het verdere beloop ongestoord.35 In 
de studie van Staubli wordt geen melding gemaakt 
van postoperatieve infecties.21 Deze infectieper-
centages van de OWTKO vallen binnen de in de 
literatuur beschreven infectiepercentages bij de 
lateraal gesloten-wig TKO van 2.3- 54.5%.25,45,46

Overige in de literatuur vermelde complicaties bij 
TKO als tibiaplateaufractuur, vaatletsel, osteone-
crose van de tibiakop, Sudeck syndroom, comparti-
mentsyndroom of klinische diepe veneuze trombose 
kwamen in onze studiegroep niet voor.15,25,45,47-52

Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 15, Nr 1, mrt 2008 ■   15

K.P. Valkering en G.H.R. Albers   ■



Met een complete lijn heuparthroscopie producten biedt Smith & Nephew u de mogelijkheid om heupproblemen te
behandelen met de nieuwste arthroscopische technieken, om zo uw patiënten weer snel op de been te helpen.

Pak samen met smith&nephew de volgende golf 
van heuparthroscopie

*

Endoscopie
Smith & Nephew B.V., Postbus 525, 2130 AM, Hoofddorp
T 020-6543999, F 020-6532099, E holland.info@smith-nephew.com

www.smithnephew.nl   

Heup Arthrosopie ad_205x275  21-02-2007  13:37  Pagina 1



Vol
 15

mrt
  ’08

Met een complete lijn heuparthroscopie producten biedt Smith & Nephew u de mogelijkheid om heupproblemen te
behandelen met de nieuwste arthroscopische technieken, om zo uw patiënten weer snel op de been te helpen.

Pak samen met smith&nephew de volgende golf 
van heuparthroscopie

*

Endoscopie
Smith & Nephew B.V., Postbus 525, 2130 AM, Hoofddorp
T 020-6543999, F 020-6532099, E holland.info@smith-nephew.com

www.smithnephew.nl   

Heup Arthrosopie ad_205x275  21-02-2007  13:37  Pagina 1

In de literatuur wordt gebruik gemaakt van een 
zogenaamd overlevingsgetal. Dit getal wordt 
bepaald door het aantal patiënten van een studie-
groep waarbij een TKO werd verricht en waar op 
het moment van evaluatie nog geen endoprothese 
werd geïmplanteerd. In onze OWTKO studiegroep 
bedraagt het overlevingsgetal 95%. Dit is vergelijk-
baar met het overlevingsgetal van 40-97% de eerste 
2 jaar na een lateraal gesloten TKO vermeld in de 
sytematische review van Bonnin.53

Conclusie en aanbevelingen

De fixatie van de Tomofix OWTKO zoals beschre-
ven in deze studie is gebleken stabiel. Dit komt 
zowel in biomechanische studies naar voren als in 
studies waarin grote patiënten groepen worden 
beschreven. Onze gegevens waarin geen materi-
aalfalen en minimale revarisering werd geconsta-
teerd sluiten hierbij aan. Een kanttekening dient 
geplaatst te worden bij de grootte van de stu-
diegroep en mogelijk als gevolg hiervan het hoog 
uitvallen van het infectiepercentage. Met betrek-
king tot het bereiken van de geplande correctie is 
onze bevinding dat dit met grote nauwkeurigheid 
kon worden bereikt. In de literatuur worden een 
aantal contra-indicaties voor een OWHTO genoemd 
welke dus ook voor de Tomofix gelden. Ten eerste 
is weke delen schade mediaal ter plaatse van de 
tibiakop een relatieve contra-indicatie, aangezien 
deze relatief volumineuze implantaat een intacte 
subcutis en huid nodig heeft voor een adequate 
wekedelenbedekking.35 Verder is enige terughou-
dendheid geboden bij de indicatiestelling voor 
deze ingreep bij rokers gezien het voorkomen van 
non-union.21 Gezien het voortschrijdende dege-
neratieve proces en de verstoorde botgenezing op 
hogere leeftijd stellen wij, naar analogie van de 
gevonden literatuur, de indicatie voor een OWHTO 
middels de Tomofix bij vrouwen een leeftijdsgrens 
tot 55 jaar en bij mannen tot 65 jaar.21

Abstract

In the treatment of medial unicondylar osteoarthritis of the 
knee with varus malalignment one of the surgical options 
is a high tibial osteotomy. Because the traditional lateral 
approach is known for it’s specific complications, more 
recently the medial approach (OWHTO) is gaining populari-
ty. Between June 2003 and July 2005 forty medial OWHTO’s 
were performed on 39 patients with the Tomofix plate. 
The mean operation duration was 39 minutes, with an 
average correction of 8.6 degrees. The mean duration of 
the hospital stay was 3.2 days. Radiological consolidation 
was reached on average after 10.4 months. In four cases 
(10%) a superficial infection was found. Between operation 
and consolidation of the osteotomy a minimum loss of 

correction of 0.32 degrees was observed. In 37 cases the 
implant was extracted on average after 14 months. Loss of 
correction after removal of the implant was not observed. 
Besides the breakage of one screw during extraction of the 
implant failure of the implant did not occur. The fixation 
of the Tomofix with locking head screws for the OWHTO 
as described in this study is stable. The planned correc-
tion could be reached with high exactitude during the 
operation.
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Inleiding

In november 2007 bezocht orthopedisch chirurg 
James (Jim) K. Styner ons land. Hij is de ‘founding 
father’ van Advanced Trauma Life Support (ATLS). 
Na een ernstig vliegtuigongeluk met zijn gezin in 
1976, kwam hij terecht in een klein Amerikaans 
ziekenhuis in de staat Nebraska. Hij was toen zo ge-
schrokken van de traumaopvang in zijn eigen land, 
dat hij de eerste ATLS-cursus heeft opgezet. In veel 
landen is dit momenteel de gouden standaard voor 
de opvang van traumaslachtoffers. In ons land is 
de cursus verplicht in de opleiding orthopedie. 
Naast zijn deelname als instructeur in een ATLS 
cursus, heeft Styner een gastlezing gehouden bij 
de Nederlandse Traumadagen en is hij door NOV-
voorzitter Pöll onderscheiden. Een goede gele-
genheid om een overzicht te presenteren van het 
ontstaan van de ATLS tot de huidige stand van zaken 
in Nederland.

Hoe het allemaal begon

Nebraska, 17 februari 1976, 18:00 uur. Styner stort 
neer als piloot van zijn eigen 2- motorig Beach 
Barron vliegtuig, met aan boord zijn vrouw (32 jaar) 
en 4 kinderen (3, 7, 8 en 10 jaar). Zijn vrouw had 
net haar gordel losgemaakt om haar jongste kind 
te verzorgen op de achterbank en had haar gordel 
te laat vast ten tijde van de crash. ‘All those that 
were buckled up survived the accident’ vertelde 
Styner bij de ATLS cursus in November 2007 in Riel. 

De vleugels zijn, bij het neerstorten, van de romp 
afgescheurd en een groot gat is geslagen in de 
rechterkant van het toestel (Figuur 1). Zijn vrouw 
werd in haar hoofd geraakt door een stuk propeller 
en haar lichaam is uit het wrak geslingerd.  De 
dochter van 3 sloeg met haar hoofd tegen een zuur-
stoffles met als gevolg een ‘blow out’ fractuur van 
de orbita en  hoofdverwondingen. Zij was 7 dagen 
in coma. Zij zat op schoot bij de 10-jarige zoon 
die zelf een onderarmfractuur en wekedelenlet-
sel van een hand opliep. Hij was het enige kind bij 
bewustzijn. De 7-jarige zoon was 3 dagen in coma 
met een schedelfractuur en hoofdverwondingen. 
Zijn rechterbeen zat klem onder het toestel met 
een ernstig letsel ter hoogte van de  fossa poplitea. 
De 8-jarige zoon was 7 dagen comateus met een 
scalpverwonding en letsel van de nervus supraor-
bitalis. Styner zelf had enkele ribfracturen over de 
miltregio, aangezichtletsel en een open zygoma-
fractuur waardoor het zicht werd bemoeilijkt. 
‘I don’t know how long I sat there after the world 
became silent; it seemed like just a second.’ Zijn 
eerste zorg was een eventuele vlammenzee na de 
crash. Hij heeft de comateuse kinderen samen met 

Advanced Trauma Life Support – de Nederlandse 
stand van zaken anno 2008

R.P.A. Janssen 
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Fig 1. Vliegtuig dr Styner na crash in maïsveld, 1976, 
Nebraska (VS)

19 ■   Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 15, Nr 1, mrt 2008



T O T A L  H I P  A N D  R E S U R F A C I N G 
H I P  A R T H R O P L A S T Y

THE ACCIS® HIP SYSTEM COMBINES:  

GREAT INTRINSIC  STABILITY

GOOD RANGE OF MOTION 

ADVANTAGES OF IMPLANTS WITH 
LARGE FEMORAL HEADS 

ADVANTAGES OF CERAMIC COATED 
METAL COMPONENTS

EXTREME LOW WEAR RATES

Alikruik 25   
1723 HS Noord Scharwoude
Tel:  0646 766063   
Fax: 084 7477748
E-mail: n.kampman@implantcast.nl

VIRTUALLY NO ION RELEASE



 Vol
 15

mrt
  ’08

zijn oudste zoon uit het vliegtuig bevrijd en is tot 3x 
gaan zoeken naar zijn vrouw. Bij de derde poging trof 
hij haar dood aan, 100 meter van het vliegtuig. Het 
was die avond -3º Celsius. Met verzamelde kleding 
heeft hij achter in het vliegtuig (toen bleek dat er geen 
brand ontstond) geprobeerd de kinderen en zichzelf 
warm te houden. Na 8 uur wachten bleek er geen 
hulp te komen en is Styner, om 2 uur ’s nachts, hulp 
gaan zoeken. Hij heeft zijn zoon bij de drie bewus-
teloze kinderen achtergelaten. ‘Both of us handled 
the entire experience without any outward emotion’ 
vertelt Styner over dit aangrijpende moment. Hij 
heeft een weg gevonden op 1 km afstand van de 
crash. Na bijna overreden te zijn door 2 vrachtauto’s, 
heeft hij een auto kunnen aanhouden en de kinderen 
opgehaald bij het vliegtuig. ‘I  said goodbye to my 
wife and we drove to a local community hospital, a 
few miles south’. 

Het ziekenhuis

Hier begon de nachtmerrie pas echt, vertelt Styner. 
De deur van de eerste hulp van het kleine zieken-
huis was op slot en ze mochten er van de nachtzus-
ter niet in tot dat er een dokter zou zijn.  ‘I cannot 
remember our response, but we gained entrance. 
I was not about to lose one of the children at 
this point, especially in a car sitting next to the 
hospital’. Inmiddels werd de 8-jarige comateuse 
zoon toenemend onrustig. De opgeroepen arts 
pakte hem op bij schouders en knieën om naar de 
röntgenkamer te brengen. Zijn hoofd en nek vielen 
achterover. Na een tijdje kwam de arts met hem 
terug en zei dat er geen sprake was van schedel-
fracturen op de schedelfoto. Er was geen aandacht 
besteed aan de nek noch was dit afgebeeld. De 
arts begon de 9 uur oude verwonding te hechten 
en gaf de jongen een infuus met valium. Styner 
vertelt: ‘I don’t remember becoming hostile, but 
I am told that I would not let them treat my family 
further’. Hij heeft toen zijn eigen ziekenhuis (level 
2 Trauma Center, Lincoln, Nebraska) gebeld om 4 
uur ’s nachts. Uiteindelijk zijn hij en de kinderen, 
via luchttransport, daar aangekomen om 8 uur ‘s 
ochtends, 14 uur na het ongeluk. ‘The team of 
doctors and nurses who had been waiting about 
4 hours acted like a coiled spring that had been 
released. Finally, I could become a patient and let 
someone else do the work. So ended the longest 
night of my life.'

ATLS

‘When I can provide better care in the field with 
limited resources than my children and I received at 
the primary facility, there is something wrong with 

the system, and the system has to be changed.’ 
Styner en Ron Craig (ER-arts, die Styner en zijn 4 
kinderen opving, na overplaatsing naar zijn eigen 
ziekenhuis) besloten een opleidingsprogramma te 
ontwikkelen om te zorgen dat Styner’s ervaring 
nooit meer zou voorkomen. De andere mensen van 
het eerste uur zijn Jodie Bechtel en Irvine Hughes 
(verpleegkundigen van het Lincoln Area Mobile 
Heart team en betrokken bij de ACLS (Advanced 
Cardiac Life Support) en Paul Collicot (bevriend 
vaatchirurg en politiek goed onderlegd om de cursus 
uit te dragen). Opzet was om de traumaopvang in 
kleine ziekenhuizen in Nebraska op peil te krijgen. 
De ACLS diende als voorbeeld voor de opzet van 
de cursus. Deze cursus was ook ontwikkeld vanuit 
Lincoln. Alle betrokkenen werden instructeur bij 
de ACLS en schreven de eerste cursus ATLS. Het 
concept ‘treat first what kills first’ werd met enige 
controverse ontwikkeld en bleek zeer geschikt voor 
de traumaopvang. De eerste ATLS-manual bestond 
uit een verzameling van bekende traum kennis en 
toepassing van de ABC’s in trauma. In 1978 werd de 
eerste cursus een feit. In 1986 is de cursus over-
gedragen aan de American College of Surgeons. 
Nieuwe ontwikkelingen en evidence based trauma 
hebben geleid tot inmiddels de 7e editie van het 
cursusprogramma. Er zijn tot nu toe ruim 500.000 
artsen getraind volgens de ATLS principes, in 46 
landen. Per jaar komen er wereldwijd 24000 bij. 
Naast toepassing bij defensie zijn er ook cursussen 
voor verpleegkundigen ATCN (Advanced Trauma 
Care for Nurses) en ambulancepersoneel PHTLS 
(PreHospital Trauma Life Support). Styner: ‘How a 
simple man like me can change the world!’  
Styner is in 1986 verder gegaan met zijn orthope-
dische praktijk en verhuisd naar California (VS). 
Treffend is het feit dat hijzelf geen idee had van 
de omvang en impact van ATLS na zijn vertrek. Tot 
een paar jaar geleden, wist hij zelfs niet dat de 
2 dia’s in de cursus (foto vliegtuigongeluk en zijn 
uitspraak over de noodzaak van verandering van 
trauma opvang) gebruikt werden. Zoals hij het zelf 
beschrijft: ‘It grew malignant from there’. Enkele 
jaren geleden is hij geïnterviewd door een Engelse 
filmploeg. Zij zochten hem op nadat zijn naam 
werd genoemd op de eerste hulp van 2 Engelse 
ziekenhuizen na steekpartijen met politiemen-
sen. Zijn interview is uitgezonden op Discovery 
Channel waarna de ATLS-bal voor hem opnieuw is 
gaan rollen. Hij heeft zijn eigen cursus, 7e editie, 
opnieuw gevolgd en het instructeurtraject met 
succes doorlopen. Nu geeft hij regelmatig cursussen 
in de Verenigde Staten en buitenland, evenals 
lezingen op uitnodiging van nationale traumaver-
enigingen. Bovendien is hij nog steeds werkzaam 
als orthopedisch chirurg. 
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ATLS Nederland

De ‘founding fathers’ van de ATLS in Nederland 
zijn de chirurgen Dik Meeuwis en Loek Leenen. Zij 
hebben de cursus in 1994 geïntroduceerd. In 1995 
volgde de eerste cursus. De locatie is verhuisd van 
de brandweerkazerne Tilburg, via Charlotte Oord 
Tilburg naar de huidige locatie in Riel sinds mei 
2005. Met de uitbraak van de gekkekoeienziekte 
ontstond 5 jaar geleden een acuut probleem i.v.m 
.het transportverbod op vee. Kalveren werden in 
de cursus gebruikt voor de praktische vaardighe-
den zoals b.v. het plaatsen van thoraxdrains. Dit 
heeft geleid tot het gebruik van Traumaman van 
Simulab (VS). Het grote voordeel van de pop is dat 
de landmarks veel accurater zijn en beduidend hy-
giënischer in gebruik. Nadeel is de prijs, waar een 
deel van het cursusgeld aan moet worden toege-
schreven. 
De toevoeging van andere trauma en rampen ge-
neeskunde programma’s, MIMMS in 2001 (Major 
Incident Medical Management and Support = ma-
nagement en controle bij rampen) en MOET in 
2003 (Major Obstetrics Emergencies and Trauma 
= spoedeisende obstetrie al dan niet ten gevolge 
van trauma), hebben geleid tot het huidig overkoe-
pelend ALSG (Advanced Life Support Groep). Er is 
gekozen voor één facilitair bureau om alle inhou-
delijke stichtingen te ondersteunen. Onder de en-
thousiaste leiding van algemeen directeur Nicole 
Schaapveld werken 5 administratieve cursusmede-
werkers, 5 cursuscoördinatoren, 2 freelance onder-
wijskundigen, 1 gedetacheerd boekhouder en 10 
lotusslachtoffers. Iedere stichting vormt een eigen 
rechtspersoon met statuten en jaarrekening. Het 

bestuur ATLS bestaat uit vertegenwoordigers van 
de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie, 
Anesthesiologie,  Nederlandse Orthopaedische 
Vereniging (NOV), Defensie en een onafhankelijk 
penningmeester. De eerste vertegenwoordiger van 
de NOV was Jan de Waal Malefijt (1999- 2007). Een 
belangrijk wapenfeit uit zijn bestuursperiode is de 
verhoging naar 18 Orthopedie-accreditatiepunten 
voor de ATLS cursus.    

Enkele feiten anno 2008:
Het ATLS certificaat is 4 jaar geldig. 
Sinds 1995 zijn er 320 cursussen gegeven. 
Er zijn Provider-, Refresher- en VIP-cursussen. 
Er zijn 5500 cursisten opgeleid waarvan 400 vanuit 
de orthopedie.
De ATLS beschikt over 160 instructeurs waarvan 
14 orthopedisch chirurgen. Zij moeten minimaal 2 
maal per jaar les geven in een cursus om accredita-
tie als instructeur te behouden. 
In het ATLS bestuur zijn 2 orthopedisch chirurgen 
vertegenwoordigd: Michiel van Haeff namens 
Defensie en ondergetekende namens de NOV.
Er bestaat een Nederlands addendum van de ATLS 
manual toegespitst op de Nederlandse ziekenhui-
zen.
In 2008 komt de 8e editie ATLS manual uit met de 
laatste evidence based trauma kennis en toepas-
singen. 
In mei 2008 vindt de inaugurale cursus plaats van 
de MediALS, een Engelse cursus acute geneeskunde 
niet veroorzaakt door een trauma (dus hersenbloe-
ding, aneurysma, longembolie etc.). 
In 2007 is ervaring opgedaan met een nieuwe opzet 
van de Refresher ATLS cursus met veel interactie 

en oefensituaties. De pilots zijn 
door zowel cursisten als instruc-
teurs als positief beoordeeld. Een 
echte aanrader voor al diegene die 
hun ATLS-diploma weer moeten 
updaten en betrokken zijn bij trau-
maopvang! 

Bezoek Styner aan Nederland

Ik heb het genoegen gehad om met 
Styner, gedurende 4 dagen van 
gedachten te wisselen over per-
soonlijke, orthopedische en ATLS 
onderwerpen. Terugkerend thema 
van gesprek in die dagen was de 
impact van het, door hem zelf ver-
oorzaakte, vliegtuigongeluk op zijn 
persoonlijk leven. Zijn zoon schrijft 
momenteel een boek over het 
ongeluk en de gevolgen. Hij heeft 

Fig 2. Dr Styner (hoofdeinde van de tafel) bij de ATLS Provider cursus 
november 2007, Riel
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alle betrokkenen geïnterviewd en ook voor Styner 
heeft dit tot nieuwe feiten en emoties geleid. 
De ATLS-cursus met Styner als mede instructeur was 
erg bijzonder. De betrokkenheid van de cursisten 
(deels Engelse lectures en skillstations) mag zeker 
geprezen worden (Figuur 2). Hij was erg onder de 
indruk van de Nederlandse ATLS opzet. De organi-
satie op 1 locatie, met een uitstekende ploeg me-
dewerkers in Riel, is in zijn ogen organisatorisch 
veel krachtiger dan de multipele locaties in zieken-
huis setting zoals in de VS. De cursus is duidelijk 
meer ‘cohesief’ en er is een grote betrokkenheid 
van instructeurs door constante aanwezigheid. 
Opvallend is ook dat een onderdeel als Secundary 
Survey Demonstration, in het Amerikaans concept 
niet voorkomt. 
Ik heb Styner op donderdag 22 november uit-
genodigd om, namens de NOV, Amsterdam te 
bezoeken. Helaas waren de Rembrandts uit het 
Rijksmuseum in China en het Paleis op de Dam nog 
gesloten. ‘s Ochtends hebben we, met een Engels 
sprekende gids, het Museum Ons’ Lieve Heer op 
Solder bezocht. Een origineel grachtenpand en 

verborgen kerk, die de tijdgeest van het vroege 
Amsterdam fraai weergeeft. Styner was erg ge-
interesseerd en heeft de gids ruim een uur bezig 
gehouden met vragen. Na een wandeling over de 
grachten, hebben we geluncht op de dakterras 
van Metz & Co, met prachtig uitzicht over zonnig 
Amsterdam. Styner heeft hier o.a. uitgebreid 
verteld over zijn kinderen en het boek van zijn 
zoon. Uiteraard mocht een rondvaart over de 
grachten niet ontbreken, evenals een biertje in 
een Amsterdamse kroeg. Daarna kreeg Styner zoals 
hij dat zelf noemt ‘a senior moment’.  Tijd voor 
een kleine siësta en omkleden voor de avond. ’s 
Avonds hebben we, samen met het bestuur van 
de NOV, gedineerd in Ouderkerk a/d Amstel. Het 
bestuur vond het een grote eer om de beroemde 
Amerikaanse vakbroeder en founding father van de 
ATLS te ontmoeten. Uit handen van NOV-voorzitter 
Pöll heeft Styner een landelijk orthopedische on-
derscheiding ontvangen (Figuur 3). Op de terugweg 
naar het hotel was Styner vol lof over alles wat hij 
deze week in Nederland heeft mogen meemaken. 
Op vrijdag werd de week treffend afgesloten met 

Fig 3. Dr Styner ontvangt een orthopedische onderscheiding van NOV voorzitter Prof dr Pöll: v.l.n.r. Dennis Dartée, 
Ruud Pöll, Jim Styner, Rob Janssen
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een staande ovatie, na zijn gastlezing, bij de geza-
menlijke Nederlandse Traumadagen in Tilburg. 

Conclusie

Een tragisch vliegtuigongeluk heeft in 1976 geleid 
tot het ontstaan van de ATLS: de huidige gouden 
standaard voor de opvang van trauma slachtoffers 
in veel landen. De ‘founding father’ van de ATLS, or-
thopedisch chirurg James K Styner, heeft sinds 1976 
een belangrijke bijdrage geleverd aan een betere 
overleving van ongevalpatiënten wereldwijd. De 
orthopedie is in Nederland actief betrokken bij de 
organisatie en cursisten van de ATLS. Het spreken 
en handelen volgens dezelfde taal is een essenti-
eel onderdeel, voor effectieve samenwerking van 
diverse disciplines, in traumazorg. ATLS is hiervoor 
een geschikte taal. Het is een simpele en doel-
treffende methode om mortaliteit en blijvende 
morbiditeit na een ongeval tot een minimum te 
beperken. Ik eindig met de volgende woorden van 
dr Styner: ‘Compared to what happened during the 
9-11 terrorist attacks, the recent tsunami in Asia, 
the disaster in the Gulf of Mexico from hurricane 
Katrina, and the other nature and man-made 
disasters that have occurred in the past 20 to 30 
years throughout the world, our experience was 
just child’s play. Hopefully, what we have done, all 
of us as part of the ATLS family, has played a part in 
saving some of these soles.’

Dankwoord
Enkele mensen wil ik bedanken: Jim Styner, voor 
zijn openhartigheid en toestemming om dit artikel 

te publiceren; Nicole Schaapveld, voor haar orga-
nisatie rondom het bezoek van Jim Styner en haar 
bijdrage aan dit artikel; Odette de Beer, voor de 
organisatie van het programma in Amsterdam; NOV 
voorzitter Ruud Pöll en secretaris Dennis Dartée, 
voor hun medewerking en gastvrijheid rondom het 
bezoek van Jim Styner aan Nederland.

Abstract

A tragic plain crash in 1976 was the beginning of the de-
velopment of the Advanced Trauma Live Support system; 
the golden standard for trauma care in many countries. 
The founding father of the ATLS, orthopedic surgeon 
James K. Styner has contributes a great deal to a better 
survival of trauma victims worldwide. Orthopedic surgeons 
in the Netherlands are actively involved in the organiza-
tion and teaching of the ATLS principles. Using ATLS as an 
universal language is essential for an effective cooperation 
of different medical disciplines in trauma care. ATLS is a 
simple and effective method to maximally reduce trauma 
related mortality and morbidity.
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Ziektegeschiedenis

Een 76-jarige vrouw presenteerde zich via de wachtlijstbe-
middeling van haar zorgverzekeraar op onze polikliniek. De 
huisartsbrief vermeldde belastingsafhankelijke pijnklachten 
van de rechter distale fibula en lokaal enigszins onregelma-
tig aanvoelend bot. Haar voorgeschiedenis omvatte onder 
andere diabetes mellitus en hypertensie. Haar behandelend 
internist vermoedde dat deze klachten mogelijk berustten 
op een jichtaanval als bijwerking van haar diuretica. Een 
medicatiewissel en behandeling met colchicine hadden de 
klachten echter onvoldoende beïnvloed. 
De klachten waren 8 weken tevoren vrij acuut, maar zonder 
trauma, ontstaan. Aanvankelijk was de pijn ook ’s nachts 
aanwezig en ging gepaard van een zwelling van kuit en 
enkel. Geleidelijk was de zwelling afgenomen en verdween 
de nachtpijn. Ze bleef belast mobiliseren op geleide van 
de klachten en had hierbij geen startpijn, noch ochtend-
pijn of –stijfheid. Haar actieradius bleef echter beperkt tot 
ongeveer 100 meter.
Bij lichamelijk onderzoek zagen we een niet zieke vrouw. 
Er was een kleine harde zwelling over de fibula, ongeveer 
4 centimeter proximaal van de gewrichtspleet van het 
bovenste spronggewricht. Deze plek voelde warm aan, 
maar was niet rood. Wel bestond er lokale drukpijn. Het 
bovenste en onderste spronggewricht hadden een normale 
en pijnvrije functie. Verder was er is een doorgezakt lengte-
gewelf van de voet met hallux valgus. Hiervoor has patiënte 
adequate steunzolen.
Acht weken eerder, in de eerste week van haar klachten, 
werd elders conventioneel röntgenonderzoek verricht. Dit 
toonde een forse wekedelenzwelling ter plaatse van de be-
schreven zwelling. Deze was licht inhomogeen van karakter. 
Tevens was er ontkalking (permeatieve destructie) van 
de distale fibula. Een fissuur was hier niet uit te sluiten. 
Herhaald röntgenonderzoek toonde een afname van de we-
kedelenzwelling met een evidente horizontale fractuurlijn 
in de distale fibula met periostreactie. Het alignement was 
goed, al was er mogelijk een rotatieafwijking (Figuur 1A en 
1B). Figuur 1C toont een detailafbeelding van de periostre-
actie, waar het ‘sunburst’-patroon in te herkennen is. Het 
spontane begin van de klachten, de aanvankelijke aanwezig-
heid van nachtpijn en dit klassieke röntgenbeeld noopten ons 
tot verder onderzoek om een maligniteit uit te sluiten.
Laboratoriumonderzoek van bloed en serum leverden de 
volgende niet-afwijkende waarden: leukocyten 9,9 /nl, 

Inleiding

Op conventionele röntgenfoto’s is soms een zoge-
naamd ‘sunburst’-patroon te zien. Hierbij is er een 
cortexonderbreking van waaruit radiodense lijntjes 
als stralen van een opkomende zon de omliggende 
weke delen infiltreren. Dit beeld is berucht om 
haar hoge suspectie op maligniteit, waarbij een 
osteolytisch proces de cortex doorbreekt en de 
corticale reactie de uitbreiding van het proces in 
de wekedelen niet kan bij houden, maar wel volgt. 
Differentiaal diagnostisch zou naast maligniteit nog 
gedacht kunnen worden aan infectie of trauma als 
oorzaak van een dergelijk beeld. (Tabel 1).1-6

Een spontane fractuur met ‘sunburst’-patroon

J.G.E. Hendriks, D.M. Werkman en A.F.W. Barnaart

Het radiologische ‘sunburst’-patroon staat bekend om zijn hoge suspectie op maligniteit. Deze ziektegeschiedenis 
beschrijft een patiënte die sinds 8 weken spontaan een distale fibula fractuur had met een radiologisch klassiek ‘sun-
burst’-patroon. De work-up met laboratoriumonderzoek, CT-, MRI- en technetiumscan suggereerde toch een benigne 
aandoening. De follow-up bevestigde dat het ging om een insufficiëntiefractuur van de distale fibula.

Dr. J.G.E. Hendriks, aios orthopedie, drs. D.M. Werkman 
en dr. A.F.W. Barnaart, orthopedisch chirurgen, 
afdeling orthopedie, Deventer Ziekenhuis, Fesevurstraat 7, 
7415 CM Deventer.
Correspondentie: dr. A.F.W. Barnaart
E-mail: A.F.W.Barnaart@dz.nl
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Tabel 1. Differentiaal diagnose van het 
radiologische ‘sunburst’-patroon

agressieve primaire botlaesie
osteosarcoom
Ewing sarcoom
metastase van prostaatcarcinoom

(non-)Hodgkin lymfoom
maligne feochromocytoom
pancreatisch lymphangioom

ossale sarcoïdose
ossaal haemangioom

scleroserende osteomyelitis 

pseudo-arthrose na ‘spontane fractuur’
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bezinkingssnelheid van erytrocyten in het eerste uur 3 
mm/h, C-reactieve proteine 1 mg/l, volledig bloedbeeld: 
niet afwijkend, alkalische fosfatase 52 U/l, gamma-gluta-
myl transpeptidase 21 U/l, aspartaat-amino-transferase 36 
U/l, lactaat dehydrogenase 329 U/l, calcium 2.54 mmol/l, 
fosfaat 0,99 mmol/l, natrium 142 mmol/l, kalium 4.8 
mmol/l, kreatinine 92 μmol/l, ureum 7,2 mmol/l.
Computertomografie (CT) toonde een consoliderende 
distale fibulafractuur zonder aanwijzingen voor een ma-
ligniteit (Figuur 2A en 2B). Magnetisch kernspin resonantie 
onderzoek (MRI) toonde rondom het fractuurlijntje signaal-
veranderingen in het beenmerg met laag signaal op T1-
gewogen opnamen en hoog signaal op T2 gewogen opnamen 
met vetsuppressie. Ook in de omliggende weke delen werd 
dit gezien (Figuur 3A-C). 
Noch CT- als MRI-onderzoek toonden aantasting van de 
cortex van de tibia.
Een 99-technetiumscan toonde in de perfusiefase een 
duidelijk toegenomen flow, in de diffusiefase een verhoogde 
wekedelenactiviteit en in de statische fase een focaal fors 
verhoogde activiteit. Er waren geen andere foci in het 
skelet. De nucleair geneeskundige differentiaal diagnose 
voor dit beeld was een pseudo-arthrose, osteoïd osteoom 
of primaire bottumor.
We concludeerden dat er sprake was van een niet gecon-
solideerde spontane fibulafractuur. Het advies van de 

commissie van beentumoren werd gevraagd, om een de 
kans op een onderliggende maligniteit te kunnen inschat-
ten. Haar oordeel was ‘overwegend benigne’ en er werd 
radiologische follow-up geadviseerd.

Tien weken na ons eerste contact met patiënte (18 weken 
na het begin van de klachten) meldt ze dat ze ondertussen 
klachtenvrij is. Bij lichamelijk onderzoek resteert er nog een 
beenharde zwelling die niet meer drukpijnlijk of warm is. 

Figuur 1. Conventionele 
röntgenopnamen van de 
rechter enkel 8 weken na 
aanvang van de klachten. 
De drukpijnlijke plek is 
gemarkeerd. 
A) AP-projectie. 
B) laterale-projectie 
C) detailafbeelding van A.

Figuur 3. MRI onderzoek 
met A) T1-gewogen 
sagittale opname 
B) T2-gewogen coronale 
opname en 
C) short-tau inversion 
recovery (STIR) opname.

A B C

A B C

A B

Figuur 2. CT scan met reconstructie in A) coronaal en 
B) sagittaal vlak.
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Het radiologische onderzoek toont een volledige consoli-
datie van een insufficiëntie fractuur van de distale fibula 
rechts (Figuur 4A en 4B).

Discussie

De combinatie van het spontane optreden van deze 
fractuur, de aanwezigheid van nachtpijn en het 
agressieve radiologische beeld bij deze casus heeft 
tot gevolg gehad dat we uitvoerig beeldvormend 
onderzoek hebben verricht. Uiteindelijk bewees 
het klinisch beloop dat het ging om een insufficiën-
tie fractuur.
Een insufficiëntie fractuur is een vorm van stress 
fractuur die optreedt ten gevolge van normale 
belasting op abnormaal bot, zonder dat er sprake is 
van lokaal aanwezige specifieke onderliggende pa-
thologie (zoals een bottumor of infectieus proces).7 
In het laatste geval is er sprake van een patholo-
gische fractuur. Een insufficiëntie fractuur onder-
scheidt zich weer van de vermoeidheids fractuur  
(de andere vorm van stress fractuur), doordat de 
laatste optreedt als normaal bot aan ongewone 
stress wordt blootgesteld, terwijl een insufficiën-
tie fractuur optreedt in mineraal deficiënt bot ten 
gevolge van normale spieractiviteit.8 Insufficiëntie 
fracturen worden vaak gezien bij oudere vrouwen 
met postmenopauzale osteoporose, met name in 
aanwezigheid van reumatoïde arthritis en diabetes 
mellitus. De fibula is een veel minder frequente lo-
kalisatie dan de tibia hiervoor, maar als er een insuf-
ficiëntiefractuur optreedt in de fibula gebeurt dit 
inderdaad tussen de 2,5 en 5 cm boven de gewrichts-
spleet van het bovenste spronggewricht.7 Mogelijk 
hangt dit samen met de overgang van corticaal naar 
spongieus bot ter plaatse. De literatuur adviseert 
gemodificeerde rust als behandeling.

Abstract

The radiological sunburst pattern is known for its 
high suspicion of malignancy. This case case report 
illustrates a patient with an eight-week history of 
a spontaneous distal fibular fracture with a radio-
logically classical ‘sunburst’ pattern. The work-up 
with blood analysis, CT, MRI and technetium scan 
suggest a benign lesion. Follow-up confirms this to 
be an insufficiency fracture of the distal fibula.
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A B

Figuur 4. Conventionele röntgenopnamen van de 
rechter enkel 18 weken na aanvang van de klachten. 
A) AP projectie B) laterale projectie.
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Inleiding

Osteomyelitis is een bekende reden van pijn en 
functiestoornissen bij het kind. Osteomyelitis van 
de fibula is vrij zeldzaam als oorzaak voor een kind 
om niet te lopen.1 Ondertaande ziektegeschiede-
nis illustreert aan de hand van dit ziektebeeld het 
soms verraderlijke beloop waarbij de ontwikkeling 
van een (dreigend) compartimentsyndroom een 
zeldzame complicatie vormt.

Ziektegeschiedenis

In dit artikel wordt de ziektegeschiedenis beschreven van 
een 4-jarige patiënt die zich presenteerde op de afdeling 
kindergeneeskunde met een onvermogen om zijn rechter 
been te belasten.
Hij was een dag eerder gevallen op zijn rechter knie. Zijn 
ouders vertelden echter dat hij daarna nog gewoon op het 
been had gestaan. De voorgeschiedenis was blanco. Bij li-
chamelijk onderzoek werd een niet zieke jongen gezien. 
Midden op zijn rechter bil was een solitaire 15 mm grote 
ronde pustel te zien, rood, verheven, nattend, met crustae. 
De locale roodheid daaromheen fluctueerde niet. Zijn 
rechter kuit was gespannen, warm en drukpijnlijk. Distaal 
waren perifere pulsaties goed palpabel. Overige lichamelijk 
onderzoek liet gering eczeem van de elleboogsplooi zien. 
De lichaamstemperatuur was 38.4˚C. Het bloedbeeld was: 
Hb7.0, L28.8, CRP-gehalte 184, totaal IgE 1103.

Er werd een locale kweek ter plaatse van de pustel 
afgenomen, waaruit een later een Staphylococcus aureus 
gekweekt werd. Een bloedkweek toonde geen bacterie-

groei. Een röntgenopname toonde geen ossale afwijkingen 
in zijn rechter onderbeen.
Differentiaal diagnostisch werden cellulitis, infectie van de 
kuit, trombose, osteomyelitis of een bottumor overwogen. 
De jongen werd opgenomen en intraveneus behandeld met 
Augmentin.
Koorts bleef uit en in een week tijd daalde het CRP-gehalte 
naar 85. Op geleide van de kweek werd na 10 dagen 
Augmentin overgegaan op Floxapen. Wegens resterende 
roodheid in de kuit werd de chirurg in consult gevraagd. 
Bij lichamelijk onderzoek had de jongen, 10 dagen na 
opname, nog steeds een rode zwelling van 6 centime-
ter doorsnede aan de proximale laterale zijde van het 
onderbeen en een drukpijnlijke gespannen kuit. De sensibi-
liteit in het onderbeen was ongestoord, maar hij wilde niet 
belasten en kon of wilde zijn voet niet meer heffen. 
Differentiaal diagnostisch werd gedacht aan trombose, een 
abces en mogelijk compartimentsyndroom. Een echo sloot 
trombose uit, maar toonde vergrootte lymfeklieren in de 
rechter lies en de musculus soleus was echoarm en ernstig 
verdikt. Concluderend paste het beeld echografisch bij een 
infiltraat met een vochtcollectie, mogelijk duidend op be-
ginnende abcesvorming. 

Onder verdenking van abcesvorming bij diepe infectie en 
een mogelijk compartiment-syndroom werd een fascio-
tomie verricht, waarbij zich 400 cc pus uit de diepe loge 
ontlastte. De spieren van de twee achterste loges, de 
musculus soleus en de musculus tibialis posterior, waren 
necrotisch. De wond werd open teneinde de wondgenezing 
per secundam na te streven. Peroperatief werd opnieuw 
materiaal afgenomen en op kweek gezet. Postoperatief was 
de sensibiliteit goed.
Patiënt knapte klinisch op, de lichaamstemperatuur en het 
CRP normaliseerde.
Wondgenezing per secundam vond plaats en 10 dagen post-
operatief werd hij ontslagen naar huis, na een totale op-
nameduur van 22 dagen.
Bij poliklinische controle 2 en 4 weken na ontslag maakte 
hij het goed. Ingezet onderzoek naar thalassemie en he-
moglobinopathie liet geen afwijkingen zien, er was geen 
sprake van deletie of mutatie op chromosoom 16 (aa/aa) en 
HIV-testen bleken negatief.

Osteomyelitis van de fibula – een bijzondere 
oorzaak van een compartimentsyndroom 
bij kinderen
F.J.Verdam en A.J.P. Joosten

Drs. F.J. Verdam, ANIOS Algemene heelkunde & Orthopedie 
en drs. A. J.P. Joosten, orthopedisch chirurg, 
Afdeling orthopedie, Amphia Ziekenhuis, Postbus 90158, 
4800 RK Breda.
Correspondentie: drs. A.J.P. Joosten
E-mail:.AJoosten@amphia.nl 

Een 4-jarige jongen werd naar ons verwezen omdat hij zijn rechter been niet wilde belasten. Hij werd opgenomen en 
ontwikkelde na enkele dagen een abces aan de laterale zijde van zijn onderbeen ter plaatse van de proximale fibula. 
Na twee maal chirurgische drainage, bleek er sprake van sequestervorming en osteomyelitis van de proximale fibula. 
Het aangetaste deel van de fibula werd verwijderd, het periost werd zoveel mogelijk intact gelaten en na 4 maanden 
was het defect radiologisch weer volledig doorgebouwd.
Bij een kind wat zijn been niet wil belasten hoort osteomyelitis in de differentiaal diagnose en dient hierop gericht 
aanvullend onderzoek te worden ingezet.
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Echter, 7 weken postoperatief (2 weken na de laatste 
poliklinische controle-afspraak) werd het kind opnieuw 
verwezen met een onbelastbaar rechter been. Hij had geen 
koorts, was niet ziek, de kuit liet opnieuw geringe roodheid 
en pus proximaal zien, met drukpijn ter plaatse. Aanvullend 
laboratoriumonderzoek liet een CRP-gehalte van 30 zien, 
zonder leukocytose.
Patientje werd opgenomen en chirurgische drainage vond 
plaats onder narcose, door dezelfde chirurg als eerder. De 
loge werd ontlast, gespoeld en er werd een drain achter-
gelaten.
En dag postoperatief ontwikkelde patientje koorts van 40 
graden, het CRP bedroeg 30, hij was niet ziek en de wond 
was rustig. Er werd gestart met intraveneuze antibiotica 
Floxapen (flucloxacilline) en nader onderzoek naar drager-
schap van staphylococcus aureus in de familie werd ingezet. 
Na een week bleek het CRP-gehalte onder antibioticabe-
handeling met Floxapen i.v. opgelopen te zijn naar 62, de 
BSE was 128. In overleg met de microbioloog wordt clin-
damycine oraal toegevoegd aan de behandeling en nadien 
blijft de patiënt enkele dagen subfebriel, maar heeft geen 
hoge koorts meer. 
Een conventionele voorachterwaartse en zijdelingse rönt-
genopname van het rechter onderbeen liet een onderbre-
king van de contour van de proximale fibula zien met lokale 
destructie van het bot (Figuur 1.). Er was sprake van pe-
riostale botnieuwvorming en callusformatie met centrale 
lucentie, passend bij osteomyelitis. Het radiologische 
aspect van de tibia was normaal.

Een botscan toonde een verhoogd botmetabolisme en 
hyperemie van de proximale fibula, verdacht voor actieve 
osteomyelitis. Er worden geen overige foci gezien. Van 
het op de botscan afwijkende gebied wordt een MRI-scan 
gemaakt. Deze toonde destructie van corticale en getrabe-
culeerde bot van het 1/3 proximale deel van de fibula met 
uitgebreid oedeem in weke delen en ter plaatse vochtcol-
lectie 2,5 cm doorsnee passend bij abcesvorming.

De orthopedisch chirurg wordt gevraagd de behandeling over 
te nemen. Deze voerde, 10 weken na de eerste en 3 weken 
na de tweede chirurgische drainage, een partiële fibulare-
sectie uit met behoud van het periost, de z.g. Girdlestone-
procedure. Hij trof meerdere sequesters en abcessen aan. 
Deze werden uitgeruimd, waarna Gentamicinehoudende 
kralen werden achtergelaten (Figuur 2.)

Na 10 dagen werden de gentakralen onder narcose verwij-
derd. Ook volgde behandeling met Floxapen gedurende 6 
weken. Hij werd ten aanzien van het belasten functioneel 
behandeld. Radiologische controle 1 maand later toonde 
beginnende botvorming en periostale reactie zien tussen 
proximale en distale fibula wijzend op vorderende botvor-
ming (Figuur 3.) Na vier maanden was het defect overbrugt 
met bot (Figuur 4.)

Figuur 1. Een onder-
broken contour van 
de proximale fibula, 
lokale destructie en 
periostale botnieuw-
vorming met cal-
lusvorming. Centrale 
lucentie in het dis-
tale schachtfragment 
alwaar sprake lijkt 
van osteomyelitis. 
A. Voorachterwaarts. 
B. Laterale opname.

A B

Figuur 2. Na par-
tiële resectie van de 
prixomale fibula met 
intact houden van het 
periost (Girdlestone 
procedure) en het 
achterlaten van 
 gentakralen. 
A. Voorachterwaarts. 
B. Laterale opname.

A B

Figuur 3. Eén maand 
na Girdlestone 
 procedure, nieuwe 
botvorming in het 
gebied van het eerder 
verwijderde fibula-
gedeelte, vorderende 
overbrugging van het 
benige defect. 
A. Voorachterwaarts. 
B. Laterale opname.

A B
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Discussie

Het niet willen belasten van een been is bij een 
kind een in principe een alarmsymptoom. 
Er zijn verschillende oorzaken, waarbij op basis 
van anamnese en lichamelijk onderzoek en onder-
scheid gemaakt kan worden tussen bepaalde cate-
gorieën van aandoeningen. Zo kan een verdenking 
zijn op traumatische of infectieuze oorzaken (vaker 
gepaard gaande met algehele malaise, koorts), 
maar ook op zeldzame oorzaken als tumoren.1 Op 
orthopedisch terrein kan het symptoom verder 
berusten op knie- of heup-pathologie (epifysiolyse, 
Perthes, flexiecontractuur, artritis, coxitis fugax). 
De leeftijd van het kind speelt een rol bij het vast-
stellen van de waarschijnlijkheidsdiagnose, zo 
komt bijvoorbeeld Morbus Perthes vaker bij relatief 
wat oudere kinderen voor, met een incidentie van 9 
per 100.000 kinderen onder de 15 jaar.2

Daarnaast zijn er systemische ziekten denkbaar, 
zoals botstofwisselingsziekten en acuut reuma, of 
in uitzonderlijke gevallen een primaire presenta-
tie van een locale tumor, zoals een osteosarcoom. 
Osteosarcomen zijn zeldzame primair maligne 
tumoren, met het femur en de tibia als voor-
keurslocalisatie.3 
Anamnese, lichamelijk onderzoek en een röntgen-
onderzoek en/of bloedonderzoek zijn de belang-
rijkste hulpmiddelen bij het vaststellen van de 
diagnose. Niettemin kan een epifysiolysis capitis 
femoris op een conventionele radiologische opname 
kan worden gemist.
Bij recidiverende klachten, onbegrepen malaise, 
koorts en verhoogde ontstekingsparameters moet 
gedacht worden aan osteomyelitis. Zoals Graswinckel 

en Besselaar al beschreven is het van belang om os-
teomyelitis te onderkennen in een vroeg stadium, 
om langetermijncomplicaties zoals deformiteiten 
te voorkomen.4

In de literatuur wordt bovendien één eerder geval 
beschreven met osteomyelitis van de proximale 
fibula met een compartimentsyndroom tot gevolg.5 
Volgens onderzoek onder 44 kinderen met osteo-
myelitis in Frankrijk is er in 36% van de gevallen 
sprake van een eerder trauma op de locatie van de 
ossale infectie, predisponerend voor osteomyelitis. 
Van de 37 kinderen ouder dan een jaar had 43% een 
lokaal trauma voorafgaand aan de osteomyelitis 
doorgemaakt, zoals ook bij onze gepresenteerde 
patiënt het geval was.6 Uit eerder onderzoek blijkt 
dat een trauma mogelijk een invloed kan hebben 
op het ontstaan van osteomyelitis, een ethiologi-
sche verklaring waarom deze ‘ locus minoris re-
sistentiae’ gemakkelijker een osteomyelitis tot 
gevolg zou hebben.6,7,8 

Conclusie

Bij deze 4-jarige jongeman bleek het niet willen 
belasten van zijn beentje uiteindelijk terug te 
voeren te zijn op een locale osteomyelitis van de 
proximale fibula. Er ontwikkelde zich een abces 
in de diepe spierloge en een (dreigend) compar-
timentsyndroom. Pas laat in het beloop werd het 
infectieuze proces in het onderbeen in verband 
gebracht met een osteomyelitis.

Abstract

A four year old patient was referred to the outpatient de-
partment because he refused to walk and use his right leg. 
The child was admitted to the hospital and after a few days 
developed an abscess located near the proximal fibula. After 
two surgical procedures, it became clear that the proximal 
fibula contained a sequester and local osteomyelitis. The 
involved part of the fibula was resected and the periost was 
left unharmed for as far as possible. Radiological images 
four months after the partial fibula resection, there was 
a complete regeneration of the fibula. The differential 
diagnosis for refusal to walk in childhood should include os-
teomyelitis and complementary examination and analysis 
should follow.
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Figuur 4. Vier maan-
den na Girdlestone 
procedure van de 
proximale fibula, 
overbrugd benig 
defect, anatomische 
stand. 
A. Voorachterwaarts. 
B. Laterale opname.

A B
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Röntgenologisch kan het beeld passen bij zowel een CPA als 
bij een traumatische pseudo-arthrose.
Zij werd operatief behandeld middels open repositie 
en interne fixatie van de clavicula met een plaat (8-gats 
acumed® plaat) en botplastiek (freeze dried bonechips), na 
het aviveren van beide botuiteinden (Figuur 2). Zij werd 
nabehandeld in een mitella gedurende 6 weken, waarbij in 
week 0-3 alleen circumductie-oefeningen werden verricht 
en van week 3-6 passief werd geoefend. 

Inleiding

Zoals bij fracturen in het algemeen, bestaat er 
bij een claviculafractuur een kans op een pseudo-
arthrose. Met name bij kinderen en adolescenten 
komt een pseudo-arthrose van de clavicula zelden 
voor. In de literatuur varieert de incidentie bij 
kinderen tussen de 0.1% en 4.9%.1,2 Er wordt een 
onderverdeling gemaakt in congenitale pseudo-ar-
throse (CPA) en traumatische pseudarthrose.3 
Wij beschrijven de casus van een 14-jarig meisje 
met een pseudo-arthrose van de rechter clavicula.

Ziektegeschiedenis

Een 14-jarig meisje bezocht de polikliniek van ons zieken-
huis met een pijnlijke rechter schouder. Haar klachten 
werden gekenmerkt door een pijnlijke knappende sensatie 
bij het heffen van haar arm en door pijn bij het dragen van 
een rugzak. Verder vond zij de zwelling ter hoogte van haar 
rechter sleutelbeen ontsierend. 
Haar voorgeschiedenis was blanco behoudens een door-
gemaakte claviculafractuur rechts die zij had opgelopen 
tijdens haar geboorte. De fractuur werd geconstateerd 
door de verloskundige die destijds de bevalling begeleidde. 
De fractuur werd conservatief behandeld zonder klinische 
of röntgenologische follow-up. 
Bij inspectie zagen wij een verkorting van de rechter 
schouder met een verdikking mid-claviculair. Bij functie-
onderzoek werden volledige bewegingsuitslagen gevonden 
van de aangedane schouder. Palpatie van de zwelling was 
pijnlijk en bovendien verend. Aan de linker schouder werden 
geen afwijkingen gevonden. Een röntgenfoto toonde een 
niet geconsolideerde midschacht claviculafractuur met 
een duidelijke dislocatie (Figuur 1). Aanvullend onderzoek 
middels een CT-scan bevestigde de diagnose: een atrofische 
pseudo-arthrose van de clavicula.

Pseudo-arthrose van de clavicula bij een 14-jarig 
meisje - een vorm van congenitale pseudo-arthrose?

R. Sollie, D.A. Vergroesen en A. van Noort

Drs. R. Sollie, arts-assistent, afdeling chirurgie, ziekenhuis 
Gelderse Vallei, Postbus 9025, 6710 HN Ede. 
Drs. D.A. Vergroesen en dr. A. van Noort, orthopedisch 
chirurgen, afdeling Orthopedie, Spaarne Ziekenhuis, 
postbus 770, Spaarnepoort 1, 2130 AT Hoofddorp.
Correspondentie: dr. A van Noort.
Email: avannoort@spaarneziekenhuis.nl

Een pseudo-arthrose als complicatie na een claviculafractuur is zeldzaam. Onderscheid moet worden gemaakt tussen 
een congenitale pseudo-arthrose en een traumatische pseudo-arthrose. In de praktijk blijkt dit echter lastig te onder-
scheiden. In dit artikel wordt aan de hand van een ziektegeschiedenis dit probleem nader omschreven.
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Figuur 1. Clavicula AP rechts. Op de röntgenfoto is een 
niet geconsolideerde gedisloceerde midschacht clavi-
culafractuur zichtbaar. Opvallend zijn de afgeronde 
niet volumineuze botuiteinden met hoogstand van het 
grotere sternale deel van de clavicula.

Figuur 2. Postoperatieve opname. Status na ORIF van 
de claviculafractuur met plaatosteosynthese en bot-
plastiek.

Figuur 3. Clavicula AP rechts. Drie maanden post-
operatief met nagenoeg volledige consolidatie van de 
fractuur.
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Het postoperatief beloop was ongecompliceerd. Na 3 maanden 
was zij klachtenvrij, had volledige bewegingsuitslagen en was 
de fractuur geconsolideerd. (Figuur 3). Zij heeft inmiddels al 
haar activiteiten waaronder sporten (tennis) hervat. 

Discussie

Tien procent van alle fracturen die bij kinderen 
voorkomen, zijn clavicula fracturen.3,4  Het is tevens 
de meest voorkomende obstetrische fractuur, 
waarvan de incidentie in de literatuur varieert 
tussen 0.2% en 4.4%.5 Over het algemeen genezen 
claviculafracturen voorspoedig zonder functionele 
beperkingen. Echter in uiterst zeldzame gevallen 
kan er een pseudo-arthrose optreden. Differentiaal 
diagnostisch moet men bij een pseudo-arthrose 
van de clavicula altijd denken aan een CPA en clei-
docraniale dysplasie. 
CPA is een zeldzame aandoening waarvan de oorzaak 
nog onduidelijk is. Er ontstaat een synoviale pseu-
do-arthrose als gevolg van een congenitale fusie-
stoornis van het centrale deel van de clavicula.6 
Volgens de criteria beschreven door Berhinger en 
Wilson spreekt men van een CPA als: de pseudo-ar-
throse in de eerste 2 levensjaren wordt gediagnos-
ticeerd; er geen voorafgaand trauma heeft plaats-
gevonden; er geen sprake is van neurofibromatose 
of van cleidocraniale dysostosis en er een disconti-
nuïteit van de clavicula op de röntgenfoto te zien 
is, waarbij de botuiteinde volumineus zijn.7,8 CPA 
wordt meestal ontdekt door het promineren van 
de clavicula. De zwelling is over het algemeen niet 
pijnlijk bij palpatie. In de meeste gevallen is CPA 
rechtszijdig gelokaliseerd. Linkszijdige CPA is erg 
zeldzaam en vaak geassocieerd met andere conge-
nitale afwijkingen.9 In 10% van de gevallen is de 
aandoening bilateraal.6 Het aantonen van een cla-
viculadefect op de röntgenfoto en het afwezig zijn 
van karakteristieke botmalformaties van schedel 
en bekken onderscheiden deze aandoening van 
cleidocraniale dysplasie. 

Radiologisch kan men een pseudo-arthrose na 
een obstetrische trauma niet eenvoudig onder-
scheiden van een CPA. In tegenstelling tot een 
recente fractuur ziet met bij een pseudo-arthrose 
afgeronde boteinden.4 Is er geen callusformatie 
zichtbaar dan kan sprake zijn van een CPA of een 
traumatische pseudo-arthrose. In beide gevallen 
kan men een discontinuïteit van de clavicula zien. 
In onze casus ziet men afgeronde niet volumineuze 
boteinden wat CPA minder waarschijnlijk maakt, 
maar zeker niet uitsluit.
Men kan eigenlijk alleen anamnestisch/fysisch 
diagnostisch en histologisch onderscheid maken 
tussen CPA en traumatische pseudo-arthrose. Een 
traumatische pseudo-arthrose is over het algemeen 

pijnlijk bij palpatie. Tevens wordt pijn opgewekt 
bij krachtig gebruik van de armen en druk op de 
schouder. Bij histologisch onderzoek wordt een 
fibreuze verbinding gezien tussen de beide clavicula 
boteinden. Dit in tegenstelling tot CPA, waarbij er 
anamnestisch geen pijnklachten bestaan en er bij 
histologisch onderzoek een synoviale bedekking 
wordt gevonden van de botuiteinden.1

Bij de behandeling van een congenitale- en trau-
matische pseudo-arthrose van de clavicula kan een 
expectatief beleid worden gevoerd. Er zijn geen 
conservatieve behandelingsmethoden bekend die 
een fusie kunnen bewerkstelligen. De voorkeur gaat 
uit naar operatieve behandeling bij de volgende in-
dicaties: pijn, een deformiteit die interfereert met 
een soepele schouderfunctie en eventuele estheti-
sche redenen.9 Indien tot operatieve behandeling 
wordt besloten gaat de voorkeur uit naar resectie 
van de pseudo-arthrose, botplastiek in combinatie 
met plaatosteosynthese.4

In de hier gepresenteerde casus is de meest voor de 
hand liggende oorzaak van de pseudo-arthrose een 
obstetrisch trauma. Dit wordt ondersteund door 
de persisterende pijnklachten van de patiënte bij 
het bewegen van haar arm en intolerantie voor het 
dragen van een rugzak. Bij lichamelijk onderzoek 
was een locale zwelling zichtbaar mid-calviculair 
die pijnlijk was bij palpatie. 
Desalniettemin kan operatieve behandeling, 14 jaar 
na het initiële trauma, operatieve behandeling tot 
een uitstekend functioneel resultaat leiden met 
consolidatie van de clavicula.

Abstract

As with fractures in general, in case of a clavicular fracture 
there is a chance of pseudoarthrosis. The occurrence of 
pseudoarthrosis of the clavicula is rare, especially with 
children and adolescents. The literature indicates that the 
incidence in case of children varies between 0.1% and 4.9%. 
In pseudoarthrosis a distinction is made between congenital 
pseudoarthrosis and traumatic pseudoarthrosis. We report 
a case of a 14-year-old adolescent with a pseudoarthrosis of 
the right clavicula.
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Inleiding
Kraakbeenschade en wekedelenafwijkingen gaan 
in de reuma schouder hand in hand met pijn en een 
verminderde functie. In ons onderzoek hebben we 
geëvalueerd of de aanwezigheid van kraakbeen-
schade dan wel schade aan de weke delen (rotator 
cuff scheuren of vettige degeneratie) verantwoor-
delijk is voor deze functionele problemen. 
Onze hypothese was dat rotator cuffdegeneratie 
een belangrijke rol speel in de klinische problema-
tiek van de reumaschouder. 

Methode
Om deze hypothese te testen werd een cross-secti-
oneel onderzoek opgezet om de aanwezigheid van 
ossale, kraakbeen en weke delen afwijkingen te 
diagnosticeren met behulp van röntgen, echo en 
CT-scans van de reumaschouder. Daarnaast werd de 
range of motion en de kracht van deze schouders 
gemeten gebruik makende van elektromagnetische 
bewegingscensor en een kracht sensor speciaal 
opgezet voor schouder onderzoek. 

Resultaten
Tussen januari 2003 en juli 2004 werden 26 ach-

tereenvolgende reumapatiënten geïncludeerd (51 
schouders). 21 Schouders lieten ernstige gewrichts-
destructie zien, 15 matige en 15 minimale. Slechts 
19 schouders hadden een intacte rotator cuff (37%). 
Proximale migratie (vernauwing van de subacro-
miale ruimte) en in het bijzonder vervetting van 
de infraspinatus correleerden zeer sterk met een 
toename van pijn en een verminderde functie van 
de schouder (R2 0.36 p< 0,001). In een multivari-
abele regressieanalyse waren wederom proximale 
migratie en vervetting van de infraspinatus de 
meest significante voorspellers van toegenomen 
pijn en verminderde range of motion.

Conclusie
Deze resultaten bevestigen onze hypothese en 
onderstrepen de huidige literatuur. Rotator cuff-
degeneratie (vettige degeneratie) speelt een be-
langrijke rol in de dagelijkse functie van de reuma-
schouder. Het voorkomen van vettige degeneratie 
van de rotator cuff speelt daarom een belangrijke 
rol in de behandeling van de reumaschouder.

M.A.J. van de Sande, J.H. de Groot, P.M. Rozing
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Clinical implications of rotator cuff degeneration in the reumatoid shoulder

Een dubbelblinde, gerandomiseerde, placebogecontroleerde evaluatie 
naar de effectiviteit en veiligheid van een enkele dosis van 6 ml hylan G-F 
20 in patiënten met symptomatische artrose van de knie

Inleiding en doel
Intra-articulaire toediening van hyaluronzuur is een 
gevestigde behandeling voor knieartrose. Beschikbare 
producten hebben doorgaans een doseringsregime 
van 3 of 5 wekelijkse injecties. De veiligheid en ef-
fectiviteit van een enkele 6ml intra-articulaire toe-
diening van Hylan G-F20 (Synvisc®) vergelijken met 
placebo.

Methoden
Prospectieve, multi-center, gerandomiseerde, dub-
belblinde studie waarbij één intra-articulaire 
injectie van 6ml Hylan G-F20 wordt vergeleken 

met zoutoplossing. Patiënten hebben een gedo-
cumenteerde diagnose van primaire knieartro-
se. Follow-up is 26 weken. Bij week 26 kan een 
optionele injectie van 6ml Hylan G-F20 worden 
toegediend.

Resultaten 
253 patiënten werden gerandomiseerd (Hylan 
G-F20 n=124, placebo n=129). Gemiddelde leeftijd 
63 jaar (42-84), BMI 29,4 (19,5-52,4), 71% vrouw, 
Kellgren Lawrence graad 2 (45%) of 3 (55%). 
Patiënten in de Hylan G-F20 groep hadden een ge-
middelde afname in hun WOMAC A Likert pijnscore 
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Primaire totaleheupartroplastiek met een afgeplatte press-fit acetabulaire 
component in artrose en reumapatiënten. Een prospectieve studie bij 416 
heupen met 6 tot 10 jaar follow-up

Introductie
Gecementeerde cups lijken de beperkende factor te 
zijn voor de langetermijnresultaten van heupartro-
plastiek zowel bij artrose patiënten als bij reuma 
patiënten. Verschillende ongecementeerde hemisfe-
rische en ‘low-profile’ sferische cups zijn op de markt 
geïntroduceerd met wisselend succes. Een nieuwe 
afgeplatte cup met een zogenaamd ‘triple radius 
profile’ werd ontwikkeld voor een meer fysiologische 

krachten distributie naar de periferie van het ace-
tabulum in vergelijking met de krachten overdracht 
bij hemisferische cups. In vergelijking met de ‘low-
profile’ sferische cups heeft de ‘triple radius’ cup 
meer botcontact aan de rand van het acetabulum ter 
bevordering van initiële stabiliteit en botingroei. 

Patiënten en methodes
In een prospectieve studie zijn de resultaten van 

De behandeling van artrose van de knie met een kniebrace of een corrige-
rende steunzool (Cochrane review)

van baseline tot 26 weken (primair eindpunt) van 
-0,84 versus -0,69 in de placebo groep (p=0,047). 
Belangrijke secundaire eindpunten waren tevens 
significant verschillend in het voordeel van Hylan 
G-F20. Er waren geen “Serious Adverse Events” 
gerelateerd aan de behandeling. In totaal hadden 
respectievelijk 57% en 61% van de patiënten een 
“Adverse Event”(AE); 3.3% en 0.8% hadden een aan 
de behandeling gerelateerde AE van de knie. Het 
aantal AEs van de knie na de tweede injectie van 
Hylan G-F20 (n=77) nam niet toe.

Inleiding en vraagstelling
Artrose van de knie kan met brace of een corrige-
rende steunzool behandeld worden. Aangezien het 
nut van deze behandelmogelijkheden voornamelijk 
berust op retrospectief onderzoek werd door ons 
een systematische literatuurstudie verricht voor de 
Cochrane library.  

Methode
In CENTRAL, MEDLINE en EMBASE werd gezocht tot 
Mei 2007 naar gerandomiseerde en gecontroleerde 
prospectieve studies.             

Resultaten 
Vijf studies met totaal 589 patiënten werden geïn-
cludeerd waaronder twee brace en drie steunzool 
studies. In de studies met een langere follow-up 
(24 maanden) waren veel patiënten gestopt met de 
brace of steunzool. Na 6 maanden waren de pijn en 
functie scores meer verbeterd met een brace en 
een neopreen knieband dan in een controle groep. 
In een tweede studie waren de pijn en functie 
scores meer verbeterd in een brace groep vergele-
ken met een controle groep, maar alleen de loopaf-

Conclusie
Deze dubbelblinde, placebogecontroleerde studie 
heeft aangetoond dat een enkele injectie van 6ml 
Hylan G-F20 veilig en effectief is gedurende 6 
maanden in patiënten met artrose van de knie.
Dit onderzoek werd gesponsord door Genzyme 
Europe B.V.

A.G.H. Witteveen, L. van Rhijn, J.A. van der Hoek, 
I.N. Sierevelt, N. Guldemond, P. Deckers, C.N. van Dijk

stand was significant langer. In een steunzool studie 
was er significant minder nsaid gebruik in de groep 
met een corrigerende steunzool vergeleken met 
een neutrale steunzool groep, maar er waren geen 
verschillen in functie scores na 6 en 24 maanden. 
In een andere studie was er significant minder pijn 
bij patiënten die behandeld werden met een cor-
rigerende steunzool met enkelbandage vergeleken 
met een traditionele corrigerende steunzool. Het 
alignement was significant beter gecorrigeerd in 
de steunzoolgroep met enkelbandage na 6 en 24 
maanden, maar de pijn en functie scores waren 
niet significant verschillend na 24 maanden. 

Conclusie 
Er is een 'silver' niveau van bewijs (www.cochranemsk.
org) dat een brace en een corrigerende steunzool 
wel enig soulaas biedt, maar op de lange duur is 
deze behandeling voor veel patiënten niet accep-
tabel.

Brouwer R.W., Raaij van T.M., Jakma T.S.C., Verhagen A.P., 
Verhaar J.A.N., Bierma-Zeinstra S.M.A.
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Tcp/ha korrels gecoat met collageen en heparine als dragermateriaal 
voor bmp-7

Verlengd gebruik van de Pavlik brace bij Graf III en IV DDH is vaak effectief

Inleiding en vraagstelling
De klinische toepassing van bot morfogenetische 
proteïnen (BMPs) kan oplossingen bieden voor vele 
uitdagingen binnen het orthopedische werkveld. 
Echter, een praktisch probleem is het verkrijgen 
van een gecontroleerde release van BMPs. Door 
binding van heparine aan biomaterialen zou een 
geschikte matrix voor de binding, en voor de ge-
controleerde release van BMPs kunnen worden 
gecreëerd. Binding van BMPs aan heparine zorgt 
voor stabilisatie van deze groeifactoren, beschermt 
ze tegen proteolytische afbraak, en zorgt voor een 
20-voudige verlenging van de halfwaardetijd van 
BMPs in-vitro. In deze studie ontwikkelen we een 
systeem voor de gecontroleerde release van BMPs, 

de afgeplatte EPF-cup (EPF-PLUS®) geëvalueerd 
en vergeleken tussen 309 artrose patiënten (340 
heupen) en 65 reuma patiënten (76 heupen).

Resultaten
Het faalpercentage na 97 maanden ten gevolge 
van osteolyse en/of aseptische loslating bedroeg 
0% in de artrose groep en 4.8% in de reuma groep. 
Het risico voor acetabulaire fracturen en vroege 
loslating was niet verhoogd in de reuma groep.

Inleiding en vraagstelling
Algemeen wordt geadviseerd het gebruik van de 
Pavlik brace bij DDH tot 4 weken te beperken omdat 
langer gebruik niet effectief zou zijn en het risico 
op avasculaire necrose van de heupkop (AVN) zou 
vergroten. Studies om deze mening te onderbou-
wen ontbreken. Deze studie betreft de effectiviteit 
en veiligheid van langduriger Pavlik gebruik.

Methode
Prospectief bestudeerd werden 50 baby’s onder de 
7 maanden met idiopathische DDH ( 62 heupjes, 
Graf III : 42 en Graf IV:20 ). Uitgesloten waren syn-
dromale en neuromusculaire heupluxaties. Zolang 
de abductie bleef toenemen werd het gebruik ge-
continueerd, indien na aanvankelijke toename de 
abductie persisteerde werd een rigide spreidvoor-
ziening toegevoegd. Repositie van de heup werd 
echografisch beoordeeld. 
Uitkomstmaten waren: duur behandeling tot re-
positie heup cq staken therapie, en bij follow-up 

waarbij met gecross-linked collageen en heparine 
gecoate tricalciumfosfaat (TCP)/hydroxyapatiet 
(HA)-korrels geladen worden met BMP-7. 

Methode
TCP/HA korrels (BoneSave™, Stryker, Freiburg, 
Germany) werden gecoat met collageen. Vervolgens 
werd het collageen gecross-linked in aan- (TCP/
HA-Col-Hep) en afwezigheid (TCP/HA-Col-Hep) van 
heparine. BMP-7 werd geladen aan deze gecoate 
korrels. De morfologie van de gecoate korrels met 
en zonder heparine, en de release kinetiek van 
BMP-7 van de korrels werd geanalyseerd. TCP/HA 
korrels zonder coating fungeerden als controle. 

Conclusies
De studie toont aan dat de afgeplatte press-fit 
cup voldoende initiële stabiliteit biedt om boting-
roei te doen plaatsvinden bij zowel artrose als bij 
reuma patiënten. Het faalpercentage ten gevolge 
van osteolyse en/of aseptische loslating was hoger 
bij reuma patiënten.

R. Zwartele, P. Olsthoorn, R. Brand, R.G. Pöll, H.C. Doets

van alle kinderen ongeveer 1 jaar na diagnose, AC 
hoek en kopnecrose. 

Resultaten
Pavlik behandeling was effectief in 37/62 heupen, 
gemiddelde tijd tot repositie 13,4 weken (SD 6,8 
weken), Graf III heupen reageerden beter dan IV 
heupen (p=0.002). Bij follow-up hadden 14/62 
heupen ernstige restdysplasie, vooral bij de groep die 
niet reageerde op de brace ( p=0.04) ; restdysplasie 
was niet gerelateerd aan de duur van de behandeling. 
Kopnecrose werd gevonden bij 10/62 heupen en was 
niet gerelateerd aan de duur van de behandeling. 

Conclusie
Bij veel kinderen in de leeftijd kan de Pavlik brace 
langer dan 6 weken worden gebruikt, vooral bij Graf 
III heupen. Kopnecrose, indien deze ontstaat, is mild.

L. de Gier, J.A. van der Sluijs ,J. Verbeke, H.P. Pruys
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Het effect van bewegen en gewichtsverlies bij volwassenen met overge-
wicht èn heup of knie artrose op het lichamelijk functioneren: de eerste 
resultaten

Resultaten van acetabulumrevisies met geïmpacteerde botchips en cement 
bij reumapatiënten met een follow-up van 8 tot 21 jaar

Resultaten
Een dun collageennetwerk met een hoge porosi-
teit was zichtbaar op zowel TCP/HA-Col als TCP/
HA-Col-Hep korrels. De TCP/HA-Col-Hep korrels 
lieten een langzame, gecontroleerde release zien, 
terwijl de release van TCP/HA en TCP/HA-Col als 
een zogenaamde bulk-release plaatsvond.  

Conclusie
Het ontwikkelde release systeem zou een bruikbaar 

Inleiding 
Acetabulaire revisies van heupprothesen bij 
patiënten met reumatoïde artritis worden gecom-
pliceerd door de matige kwaliteit en kwantiteit 
van het bot. De lange termijn klinische en radi-
ologische resultaten van cuprevisies met aceta-
bulumreconstructie bij reuma worden gerappor-
teerd, waarbij gebruik is gemaakt van de Bone 
Impaction Grafting techniek in combinatie met 
een gecementeerde cup.

Inleiding
Bij artrose (OA) is er sprake van een meer dan bij de 
leeftijd passende afbraak van gewrichtskraakbeen. 
Uit onderzoek blijkt dat er ook bij een patiënt met 
ernstige OA vaak nog effectieve conservatieve be-
handelopties zijn. 
Hypothese: een gecombineerde behandelstrategie, 
bestaande uit bewegingstherapie en voedingsbege-
leiding, zal leiden tot effectieve vermindering van 
klachten hetgeen uiteindelijk kan leiden tot uitstel 
van een operatieve ingreep.

Methode van onderzoek
Een prospectieve cohort studie. Patiënten met 
klinisch en radiologisch vastgestelde heup en/of 
knie OA èn overgewicht, werden gevolgd gedurende 
bewegingstherapie en voedingsbegeleiding. Primaire 
uitkomstmaten zijn self-reported lichamelijk func-
tioneren en pijn, gemeten met de Dutch-WOMAC. 
Secundaire uitkomstmaten zijn het lichame-
lijk activiteiten patroon gemeten met de Short 
Questionnaire to Assess Health-enhancing physical 
activity (SQUASH), en het lichaamsgewicht.

gereedschap voor botregeneratie kunnen vormen. 
Tevens kan het gebruikt worden om meerdere 
groeifactoren af te geven, welke dan bijvoorbeeld 
synergistisch osteogenese en vascularisatie zouden 
kunnen aanzetten. Experimenten om dit systeem 
in-vivo te testen zijn dan ook gaande.

G. Hannink, P.J. Geutjes, T.H. van Kuppevelt, 
B.W. Schreurs, P. Buma

Methoden
Tussen 1983 en 1997 zijn 35 gecementeerde cupre-
visies uitgevoerd bij 28 patiënten. De gemiddelde 
leeftijd was 57 jaar. De patiënten zijn zowel klinisch 
als röntgenologisch beoordeeld. Elke re-revisie werd 
beschouwd als klinisch falen. Radiolucentie in alle 3 
de zones van DeLee en Charnley en/of migratie van 
de cup van tenminste 5 millimeter in elke richting 
werd beschouwd als radiologisch falen. De Harris 
Hip Score en de VAS scores voor pijn en tevreden-

Resultaten
Tot op heden zijn 32 patiënten geïncludeerd. De 
voorlopige resultaten (N=22) laten een significante 
verbetering zien tussen T0 en T1 (ná 3 maanden) 
op de WOMAC functie subschaal (p < 0.05), een 
significante toename van lichamelijke activiteiten 
in minuten per week (p < 0.05) maar geen signifi-
cante afname van het lichaamsgewicht (p > 0.05). 
De WOMAC pijn subschaal laat een positieve trend 
zien, zich uitend in pijnafname.

Conclusie
De voorlopige resultaten geven een optimistisch 
beeld van het gepresenteerde combinatieprogram-
ma. De definitieve uitkomsten van het onderzoek 
worden afgewacht en aanvullend zal een RCT 
volgen voor de bepaling van het effect.

N. Paans, M. Stevens, A. Spriensma, M.P. Bos, 
W.K.H.A. Hilberdink, S.K.Bulstra
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Effecten van steunzolen op statische voet geometrie

Het effect van een brace en laterale wig steunzool op knie alignement bij 
varus gonartrosis

heid zijn gebruikt voor de klinische follow-up.

Resultaten
Geen ‘lost-to-follow-up’. 8 patiënten (10 heupen) 
zijn overleden gedurende de follow-up. 8 aceta-
bulaire re-revisies zijn uitgevoerd: 5 re-revisies 
vanwege aseptisch loslaten, 2 re-revisies vanwege 
septische loslating en 1 re-revisie vanwege slijtage 
van de cup. De survival van de acetabulaire 
component volgens Kaplan-Meier met reoperatie 
van de cup voor iedere reden als eindpunt was 80% 
(65%-95%) na 12 jaar. De survival met aseptische 

Introductie
Steunzolen is een veel gebruikte conservatie be-
handeling bij klachten aan het bewegingsappa-
raat. Echter, de werkzaamheid ervan staat vaak ter 
discussie mede door het gebrek aan wetenschap-
pelijk bewijs. Het doel van deze studie was het 
meten van het effect van steunzolen op voetge-
metrie tijdens staan. Daarnaast werd de gegevens 
gebruikt om inzicht te krijgen in de variatie in 
voetgeometrie

Inleiding
Er zijn aanwijzingen dat een brace en steunzool 
symptomen verminderen bij varus gonartrose. Dit 
wordt mogelijk verklaard door het ontlasten van 
het zieke compartiment. Het doel van deze geran-
domiseerde studie (RCT) is om het effect van een 
brace te vergelijken met een laterale wig steunzool 
op knie alignement bij varus gonartrose.

Methode
Tussen 2006 en 2007 werden 68 patiënten via ran-
domisatie behandeld met een knie brace (n = 33) 
of een laterale wig steunzool (n = 35). Lange been 
röntgenfoto’s met en zonder interventie werden 
bij alle patienten gemaakt. Twee auteurs (TR en 
RW) bepaalden knie alignement in het frontale vlak 
door middel van 3 meetmethodes. Alle röntgen-
foto’s werden minstens twee weken later door TR 
nogmaals opgemeten. The intra- and interobserver 
variabiliteit werd uitgedrukt als intraclass correla-
tion coefficients (ICC). 

Resultaten
De brace groep had een gemiddelde varus hoek van 

loslating als eindpunt 85% (71%-99%) na 12 jaar. De 
survival met radiologisch falen als eindpunt was 
73% (54%-92%) na 12 jaar.

Conclusie 
Deze techniek is aantrekkelijk voor acetabulaire 
revisies bij reumapatiënten, met goede resultaten 
8 tot 21 jaar postoperatief.

J. Luttjeboer, T.M. Thien, M.C. de Waal Malefijt, 
T.J.J.H. Slooff, R.P.H. Veth en B.W. Schreurs

Methode
Voetgeometrie van 45 proefpersonen werd gemeten 
door tien anatomische lokaties op de voet te 
markeren. Vervolgens werd er met behulp van het 
Foot Build Registration System op een standaard 
manier foto’s van de voet gemaakt. Zes verschil-
lende voethoeken werden geanalyseerd om aan te 
geven of steunzolen effect hebben op voetboog, 
supinatie/pronatie en torsie van de voet. De proef-
personen werden ingedeeld in 3 voettypen (plat, 

7.0 (SD 4) zonder brace, vergeleken met 6.7 (SD 
3) met brace. De zool groep had een gemiddelde 
varus hoek van 6.9 (SD 4) zonder zool en 6.9 (SD 4) 
met zool. Deze verschillen waren niet significant. 
De mechanische beenas meting correleerde goed 
met de anatomische beenas (FTA) gemeten op een 
lange been opname (r = 0.9), maar matig met de 
FTA op een korte knie opname (r = 0.7). De inte-
robserver ICC was slechts 0.4 voor FTA op een korte 
knie opname vergeleken met 0.96 voor FTA op een 
lange been opname.

Conclusie
Deze studie laat zien dat noch de brace noch de 
laterale wig steunzool varus knie alignement corri-
geert. Accurate meting van knie alignement op een 
korte knie röntgenfoto is moeizaam en kan leiden 
tot misinterpretatie van knie alignement.

T.M. van Raaij, R.W. Brouwer, M. Reijman, 
S.M.A. Bierma-Zeinstra, J.A.N. Verhaar
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BMP-2 en cyclooxygenase tijdens periostale hypertrofie

normaal, hol) om te kijken of het effect van steun-
zolen verschilde tussen voettypen.

Resultaten
Proefpersonen lieten grote verschillen in voet-
geometrie zien. Voor de gehele groep was er een 
significante hogere mediale voetboog door steun-
zolen (p<0.001). Steunzolen hadden een signifi-
cant effect op voetgeometrie bij proefpersonen 
met “platte” voeten en geen significant effect bij 
proefpersonen met “holle” voeten. 

Introductie
Periostale chondrogene hypertrophy is een belem-
merende factor bij Autologe Chondrocyten 
Transplantatie. Wij hebben getoond dat vooraf-
gaande aan ossificatie van periostale chondrocyten 
Bone Morphogenic Protein (BMP)-2 aanwezig is in 
deze cellen. Ondanks dat cyclooxygenase (COX)-2 
de expressie van BMP-2 verhoogd is het onbekend of 
BMP-2 periostale hypertrophy bevorderd en of COX 
inhibitie dit proces remt. In deze studie hebben we 
de rol van BMP-2 en COX functie tijdens periostale 
hypertrophy bestudeerd. 

Inleiding
Steunzolen behoren tot de meest gebruikte con-
servatieve behandelingen bij voetklachten. Over 
de werking van steunzolen en de relatie tussen 
plantaire drukverdeling en pijnafname is echter 
geen consensus. In deze studie wordt het effect van 
steunzolen op de plantaire drukverdeling, klacht 
en pijn en hun onderlinge relatie onderzocht. 

Methode
De plantaire druk tijdens het lopen met en zonder 
steunzolen van 210 personen is gemeten met 
behulp van het footscan® insole system (Rsscan 
International). Afname in pijn door steunzolen voor 
lopen en staan werd middels de VAS-pijn (Visual 
Analog Scale) in kaart gebracht. In tegenstelling 
tot voorgaand onderzoek, is de gemiddelde, piek 
en druk-tijd integraal van de plantaire druk per 
sensor geanalyseerd om kleine verandering in druk 
te kunnen waarnemen.

Resultaten 
De plantaire druk onder de caput metatarsale I-V 

Conclusies
Alhoewel voetgeometrie significant verandert als 
gevolg van steunzolen zijn de absolute effecten 
klein en daardoor klinish beperkt. Een volgende 
uitdagende stap is het effect van steunzolen op de 
voetgeometrie tijdens lopen te bestuderen omdat 
de voetgeometrie tijdens lopen meer verandert.

N.L.W. Keijsers, F. Kersten, N.M. Stolwijk, J. Duysens

Methode
Periosteum werd in vitro gedifferentieerd met 
10ng/ml TGF-β3 met of zonder 300 ng/ml BMP-2. 
Daarnaast werd periosteum gedifferentieerd met 
TGF-β3 en toenemende Indomethacine concentra-
ties. Na differentiatie werden weefsels in tweeën 
gedeeld (een voor RNA isolatie en de ander werd 
in 4% paraformaldehyde gefixeerd voor paraffine 
coupes. Het RNA werd met behulp van qPCR geana-
lyseerd (Collageen II, Collageen X, SOX9, RUNX2 en 
COX-2 en genormaliseerd tegen 28S rRNA). 

en de calcaneus verminderd significant met steun-
zolen. Ter hoogte van het corpus metatarsale, de 
laterale zijde van de voet en medio-distaal van de 
calcaneus neemt de plantaire druk significant toe. 
Verschillende voetklachten gaven een zelfde veran-
dering in drukpatroon door steunzolen. Steunzolen 
gaven een significante verlaging van de pijn tijdens 
lopen en staan maar er werd geen significante cor-
relatie gevonden tussen afname in pijn en de mate 
van drukverandering. 

Conclusie
Steunzolen verminderen voetklachten en zorgen 
voor een gelijkmatigere verdeling van de druk. 
Omdat de verandering van het drukpatroon niet 
specifiek is voor de klacht van de patient, lijkt het 
gelijkmatig verdelen van druk onder de voet het 
meest belangrijke.

N.M. Stolwijk, B. Nienhuis, J.W.K Louwerens, J. Duysens, 
N.L.W. Keijsers
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Behandeling van Osteochondrale defecten met ectopisch gevormde 
kraakbeengrafts 

Langetermijnoverleving van de Kudo elleboogsprothese bij patiënten met 
rheumatoïde arthritis

Resultaten
Onze data tonen dat TGFβ-3 periosteale chondroge-
nese induceerd en dat de additie van BMP-2, samen 
met verhoogde expressie van chondrogene markers, 
ook specifiek periosteale hypertrofie veroorzaakt. 
QPCR en histologische analyse bevestigden dit. De 
functie van COX in periostale hypertrofie werd be-
studeerd door COX inhibitie. De expressie van COX-2 
mRNA werd geïnhibeerd met behulp van toenemende 
Indomethacine concentraties en gelijktijdig hebben 
we kunnen aantonen dat hypertrofie geremd werd. 
Hierbij werd chondrogenese niet geremd.

Inleiding en vraagstelling
De Kudo totale elleboogsprothese(Biomet® 
Warsaw) is een prothese met goede middellange-
termijnresultaten bij patiënten met reumatoïde 
artritis. Langetermijnresultaten zijn schaars. Het 
doel van deze studie is de langetermijnresultaten 
van deze prothese te beschrijven.

Introductie
De behandeling van osteochondritis dissecans (OD) 
varieert van conservatief tot opboren. Wanneer 
deze opties falen word mozaïek plastiek gebruikt, 
maar deze heeft een hoog risico op donor site mor-
biditeit en interfereert met de gewrichtshomeos-
tase. Ectopisch gevormd kraakbeen uit de In Vivo 
Bioreactor (IVB) kan een nieuwe methode zijn om 
OD defecten te behandelen.

Methode
Ectopisch kraakbeen werd gevormd door tibiale 
subperiostale injectie van twee verschillende gels 
(Hyaluronan gel + TFGβ1 (HA) of Agarose-gel). 
Kraakbeen werd geoogst na 13-20 dagen (8 HA and 
8 Agarose) en geïmplanteerd in osteochondrale 
defecten in de mediale condylen van het femur. 
Als controle werden 10 defecten leeg gelaten. Na 
9 maanden werd de herstelreactie histologisch be-
oordeeld op levensvatbaarheid, gewrichtsopper-
vlakte herstel en calcificatie. 

Resultaten
Vorming van IVB kraakbeen was te zien 13/20 (65%) 

Conclusie
Onze data bevestigen onze hypothese dat Indo-
methacine anti-hypertrofe eigenschappen heeft 
tijdens periosteale chondrogenese. Ons onderzoek 
richt zich nu op de genetische interacties tussen 
BMP-2 en COX-2 in een hypertroof modelsysteem.

T.J.M. Welting, P.J. Emans, F. Spaapen, E.J.P Jansen, 
D.A.M Surtel, A.Cremers, J.W. Voncken, L.W. van Rhijn

Methode
Retrospectieve studie van 24 opeenvolgende Kudo 
elleboogsprotheses in 22 patiënten, geplaatst tussen 
1993 en 1997, vanwege reumatoïde gewrichtsdestruc-
tie (Larsen graad 4 en 5). Eindpunten waren revisie 
of overlijden. Er werd gelet op tevredenheid (VAS), 
pijn (VAS), functie, invaliditeit (DASH), kwaliteit van 
leven (EQ5D) en radiologische aspecten.

IVBs geïnjecteerd met HA en 12/19 (63%) IVB’s ge-
injecteerd met agarose. Negen maanden na im-
plantatie werd in geen van de gevallen calcificatie 
gezien en, in tegenstelling tot de lege defecten, 
was de subchondrale laag in alle gevallen hersteld. 
Gemodificeerde O’Driscoll scores waren significant 
beter in de behandelde defecten (11.4 ± 3,9 voor 
HA- en 9,75 ± 3,1 voor agarose), vergeleken met de 
lege defecten (4.5±1.5).

Conclusie
Ectopisch kraakbeen van de periostale IVB is een 
veelbelovende bron van kraakbeen voor de be-
handeling van osteochondrale defecten en kan 
bruikbaar zijn voor de behandeling van OD. De 
vorming van kraakbeen in de IVB en de timing voor 
implantatie moeten nog verder worden geoptima-
liseerd. 

M.M.E. Coolsen, P.J. Emans, J.W. Voncken, A. Jayagopal, 
L.W. van Rhijn, T.J.M. Welting, E.J.P. Jansen, A. Creemers, 
V.P. Shastri
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CRPS type I en functionele fysiotherapie

Ten-year follow-up study comparing conservative versus operative 
treatment of anterior cruciate ligament ruptures

Resultaten 
Na een gemiddelde follow-up van 12 jaar (10,6-13,4 
jaar) was de cumulatieve waarschijnlijkheid van 
overleving 61%. De mediane overleving van de 
prothese was 10,8 jaar. Er vonden 9 revisies plaats 
(6 aseptische loslating, 1 breuk humerussteel, 1 
persisterende instabiliteit en 1 omzetting naar 
artrodese bij diepe infectie). Drie patiënten met 
ieder één prothese waren overleden gemiddeld 
7,9 jaar na implantatie. Er traden 7 vroege com-
plicaties op waarvan 2 prothesegerelateerde. Alle 
patiënten waarbij de prothese nog in situ was (11 
patiënten met 12 prothesen) hadden goede pijn-
scores (gemiddelde VAS 1,3). Over 10 ellebogen 

Inleiding en vraagstelling
De opzet van deze studie is om naar de lange 
termijn resultaten te kijken van operatief versus 
conservatief behandelde voorste kruisband letsels 
bij atleten. De twee groepen werden vergeleken 
voor degeneratieve veranderingen in de knie, in-
stabiliteit, activiteiten niveau, subjectieve en 
functionele uitkomst parameters. 

Inleiding en vraagstelling
Complex Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) is een on-
verklaarde ziekte waarbij meestal èèn extremiteit 
is aangedaan. Vele therapieën worden toegepast 
zonder bewijsbare resultaten. Wij geven een 
nieuwe vorm van fysiotherapie die bestaat uit we-
kelijkse sessies van manipulaties en functionele oe-
fentherapie (‘Macedonië therapie’). Het doel van 
deze studie was de eerste resultaten te evalueren.
 
Patiënten en methoden
Van april 2005 tot maart 2007, bestudeerden we 
56 patiënten met CRPS. 14 Patiënten weigerden de 
therapie (n=5), hebben geen therapie gehad (n=5), 
of zijn niet meer gecontroleerd (n=4). 
De patiënten werden voor en na de therapie door 
medici beoordeeld waarbij de CRPS symptoma-
tologie en de pijnscores op een visuele analoge 
schaal werden vastgesteld. De patiënten werden 
behandeld door twee fysiotherapeuten gedurende 
twee tot zes weken.
 
Resultaten
42 Patiënten werden geïncludeerd, 7 mannen en 35 

was men zeer tevreden, over twee matig tevreden 
(1 beperkte ROM, 1 instabiliteit). De gemiddelde 
functie¬verbetering was 19 graden. 

Conclusie
Onze studie laat een overleving van 61% zien (li-
teratuur 67.9%-90%) met goede pijnscores. Drie 
gevallen van vroege aseptische loslating kunnen 
mogelijk verklaard worden door gebruik van 
Boneloc cement (eerste 6 patiënten).

F.P.J. den Boer, A.L. Boerboom, M. Stevens, S.K. Bulstra

Methode
Patiënten met een bewezen voorste kruisband laesie 
bij MRI of artroscopische evaluatie tien jaar eerder, 
die conservatief zijn behandeld, zijn vergeleken 
met patiënten die een voorste kruisband recon-
structie met patellapees ondergingen. 50 patiënten 
zijn pair-matched voor follow-up, leeftijd, geslacht 
en Tegner activiteiten niveau voor hun letsel. 

vrouwen, gemiddelde leeftijd 45,9 jaar (sd 18,4). 
De gemiddelde tijdsduur van de verschijnselen 
bedroeg 24,3 maanden (sd 35,4) en de gemiddelde 
follow-up was 6,3 maanden (sd 4,8).
De gemiddelde VAS pijn score verminderde van 
57,5 mm (sd 21,8) aan het begin naar 25,5 mm (sd 
27,9) na de therapie. 
De CRPS is bij 30 patiënten geheel genezen. 32 
Patiënten (76,1%) waren tevreden, zes (14,3%) 
waren grotendeels tevreden en vier (9,5%) hadden 
geen verbetering bemerkt. Er werden geen compli-
caties gevonden.
 
Conclusie
Deze studie toont de gunstige kortetermijnresulta-
ten van de functionele fysiotherapie voor de behan-
deling van het Complex Regionaal Pijn Syndroom. 
Nadelige effecten van de therapie werden niet 
vastgesteld.

T.M.J.S. Vervest, J. de Wilde,L. Mastenbroek, Y. Klinkert, 
A. Stalenburg
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Goede klinische resultaten van 21 polsprotheses bij patiënten met RA

Resultaten 
In deze studie vonden wij geen statistisch verschil 
tussen de conservatief versus operatief behandelde 
groepen met betrekking tot subjectieve en functi-
onele uitkomst parameters, degeneratieve veran-
deringen en andere laesies in de knie. De operatief 
behandelde groep had minder knie instabiliteit en 
een 1 punt hogere Tegner activiteit. 

Conclusie
In deze pair-matched studie is een voorste kruisband 

Inleiding
Sinds 1997 worden in ons ziekenhuis bij patiënten 
met reumatoïde artritis (RA) polsprotheses geplaatst. 
In deze retrospectieve studie worden de resultaten 
van alle 21 achtereenvolgens geplaatste polsprothe-
ses geëvalueerd.

Inleiding
Endochondrale botvorming wordt vooraf gegaan 
door chondrogenese. Tijdens chondrogenese pro-
duceren chondrocyten een Collageen type II en 
Aggrecan bevattende matrix en neemt de zuurstof-
spanning in de diepere lagen van het kraakbeen af. 
De aanwezige chondrocyten adapteren aan deze 
hypoxische stress door activatie van Hif-1α. Uit 
eerdere studies is gebleken dat de cambiumlaag 
van periost chondrogene potentie bezit. Inductie 
van hypoxie onder het periosteum stimuleert de 
differentiatie van cambiumlaag cellen in vivo tot 
chondrocyten. In deze studie werd onderzocht of 
hypoxie ook in vitro pro-chondrogene eigenschap-
pen heeft op de cambiumcellen uit het periost.

Methode 
Periostale cambiumcellen van vrouwelijke, 6 
maanden oude, New Zealand white konijnen werd 
vanaf passage 3 in monolayer gedifferentieerd 
onder normoxische (21% O2) of hypoxische omstan-
digheden (0,2% O2) gedurende 4 dagen in Dulbecco’s 
Modified Eagle’s Medium (DMEM) + F12, Insuline 
Transferrine Selenium (GIBCO) en 10 ng/ml TGF-β3. 
Iedere dag werden cellen met TRIzol geoogst voor 
RNA isolatie. Met qPCR werd de expressie van 
Collageen type II, Aggrecan en Hif-1α bepaald en 

reconstructie met patellapees een goede knie sta-
biliserende operatie. Het laat echter na tien jaar 
geen verschil in resultaten zien in subjectieve en 
functionele uitkomst parameters. Verder pros-
pectief onderzoek met deze laatste reconstructie 
technieken is gewenst.

D.E. Meuffels, M.M. Favejee, M.M. Vissers, M. Reijman, 
M.P. Heijboer, J.A.N. Verhaar

Methode en Materialen
Sinds 1997 zijn bij 16 patiënten 21 polsprotheses 
geplaatst. Bij 15 patiënten was sprake van RA, 
en bij 1 patiënt was er sprake van artritis psori-
atica. Er zijn 2 typen protheses geplaatst; Biax® 
(DePuy, Warsaw, IN) en Universal2® (KMI-Kinetikos, 

genormaliseerd ten opzichte van 28S rRNA. 

Resultaten
Collageen type II en Aggrecan expressie niveaus 
stegen weinig tijdens vier dagen normoxische dif-
ferentiatie. Dit is in tegenstelling tot hypoxische 
differentiatie waarbij de expressie niveaus van 
collageen type II en Aggrecan significant stijgen 
binnen vier dagen. Differentiatie zonder TGF-β3 
liet in beide gevallen (normoxie en hypoxie) geen 
expressie van chondrogene markers zien.

Conclusie
Chondrogene differentiatie van de periostale cambi-
umlaag gaat gepaard met hypoxie, maar of hypoxie 
ook de chondrogenese van deze cellen in vitro 
bevordert was onbekend. We laten zien dat chon-
drogene differentiatie van periostale cellen onder 
hypoxische omstandigheden significant efficiënter 
verloopt. Dit is in lijn met de reeds beschikbare in 
vivo data en geeft ons meer inzicht in de moleculai-
re mechanismen achter periostale chondrogenese.

K.A.P. Wijnands, T.J.M. Welting, P.J. Emans, F. Spaapen, 
D.A.M. Surtel, J.W. Voncken, L.W. van Rhijn
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Prospectieve studie naar de effectiviteit en veiligheid van hylan G-F 20 
(Synvisc®) in patiënten met symptomatische enkelartrose

Carlsbad, CA). De follow-up bedroeg gemiddeld 
6 jaar en 5 maanden (1-10 jaar). Alle patiënten 
waren beschikbaar voor deze follow-up studie. De 
polsen werden gescoord met behulp van de MAYO-, 
de HSS-, de Wrightington ADL scores en de functio-
nele handicap score volgens Levine. Tevens werden 
Range of Motion (ROM) bepaald, een VAS-score 
(0-10) en tevredenheids score (0-10) afgenomen en 
röntgen afbeeldingen gemaakt.

Resultaten
De gemiddelde MAYO score verbeterde van 19 naar 
59 punten, de HSS verbeterde van 67 naar 82 punten.
Gemiddeld nam de ROM nauwelijks toe, volair/
dorsaal flectie was pre-operatief 18/22 graden en 
bij follow up 24/28 graden. De VAS-scores pijn en 
tevredenheid verbeterden respectievelijk van 7,5 
naar 1,8 en van 1,9 naar 6,5. Röntgenologische 
beeldvorming liet in 7 gevallen aanzienlijke 
loslating zien van de carpale component met 6 keer 
een dorsale kanteling van meer dan 20 graden. 
Drie patiënten hebben een luxatie van de Biax® 
prothese gehad, waarbij twee keer de prothese 

Doel
Evalueren van de veiligheid en effectiviteit van 
hylan G-F 20 viscosupplementatie bij patiënten 
met symptomatische enkelartrose (OA).

Methoden
Prospectieve, multi-center, open studie van 
patiënten met graad II enkelartrose. 
Patiënten moesten tussen de 50 en 90 mm op de 
Patient-completed Ankle OA Pain VAS (0-100) scoren 
bij baselinebezoek. Follow-up was 6 maanden.
Patiënten kregen een intra-articulaire injectie met 
2 ml hylan G-F 20 en een optionele tweede injectie 
na 1, 2 of 3 maanden, indien hun pijnscore tussen 
de 50 en 90 mm op de VAS bleef.
Primaire eindpunt was de verandering in de Ankle 
OA Pain VAS 3 maanden na de laatste injectie. 
Secundaire eindpunten waren de Ankle OA Pain VAS 
scores op alle andere meetpunten, total Ankle OA 
Scale, SF 36 en Patiënten en Physian’s Global OA 
Assessment (VAS).

Resultaten
55 patiënten (33 M; 22 F) werden geïncludeerd en 

werd vervangen door een grotere maat prothese; 
bij één patiënt is de prothese slechts gereponeerd. 
Eén prothese is, 6 jaar na plaatsing, vervangen 
door een artrodese, in verband met loslating. Eén 
patiënt had postoperatief meerdere peesrupturen 
en als gevolg hiervan een slechte actieve functie 
van de pols.

Discussie en conclusie
Het merendeel van deze patiëntengroep met 
voornamelijk RA heeft profijt gehad van de pols-
prothese. De subjectieve verbetering is echter 
groter dan de objectief meetbare ROM. Hoewel in 
30% van de gevallen röntgenologische loslating is 
geconstateerd, heeft dit tot heden slechts geleid 
tot 1 (=4%) revisie. Het uiteindelijke resultaat van 
een polsprothese bij patiënten met RA is evenwel 
sterk afhankelijk van de kwaliteit van de overige 
gewrichten in de hand en arm, welke vaak ernstig 
zijn beperkt bij deze patiëntenpopulatie.

H.P.W. Das, H.W.J. Koot, J.B.A. van Mourik

kregen een eerste injectie met hylan G-F 20. 24 
patiënten (44%) kregen een tweede injectie. De ge-
middelde leeftijd was 41 jaar (19-70). 17 patiënten 
(31%) ervaarden een bijwerking aan de enkel door 
de behandeling. Deze waren allen mild of matig in 
intensiteit en bestonden voornamelijk uit pijn in 
de enkel en bij de injectieplaats.
Er was een significante daling in de Ankle OA 
Pain VAS score van 68.0 bij baseline tot 33.8 bij 
3 maanden (p<0.001), die aanhield tot 6 maanden 
follow-up. Secundaire eindpunten lieten een ver-
gelijkbaar resultaat zien..

Conclusie 
Het behandelen van enkelartrose met hylan G-F 
20 injecties wordt goed verdragen en vermindert 
de pijn in de enkel significant voor tenminste 6 
maanden. Dit onderzoek werd gesponsord door 
Genzyme Europe B.V.

A.G.H. Witteveen, S. Giannini, G. Guido, J. Jerosch, 
H. Lohrer, C.N. van Dijk
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Weke delen schade na minimaal invasieve benadering voor de totale 
heup prothese -een vergelijking van vijf verschillende benaderingen, 
een beschrijvende studie

Introductie
Minimaal Invasieve (MIS) benaderingen bij het 
plaatsen van de totale heup prothese hebben als 
doel de schade aan de weke delen te beperken. 
Het is onvoldoende bekend of MIS benaderingen 
daadwerkelijk wekedelensparend zijn. Het doel 
van deze studie is om de mate van weke delen 
schade te kwantificeren na vier verschillende MIS 
benaderingen en deze te vergelijken met een 
standaard benadering. De onderzochte benaderin-
gen waren de MIS-anterieure, MIS-anterolaterale, 
MIS-2-incisie, MIS-posterieure en lateraal transglu-
teale benadering. 

Methode
25 Heupen van 13 volwassen kadavers werden 
ingedeeld in 5 groepen met vergelijkbare ge-
wichtsverdeling. 5 Chirurgen, elk met uitgebreide 
ervaring met een specifieke benadering, voerden 
elk vijf operaties uit op een groep van 5 heupen. 
Postoperatief werden alle preparaten zorgvuldig 

ontleed en alle spieren afzonderlijk uitgeprepa-
reerd. De spierschade, geprojecteerd op de fysi-
ologische dwarsdoorsnede werd berekend door de 
proportionele schade op foto’s van dwarsdoorsne-
den te berekenen met behulp van een semi-auto-
matisch beeld herkenningsprogramma. De integri-
teit van omliggende zenuwen en heup ligamenten 
werd vastgesteld door rechtstreekse observatie. 

Resultaten
Bij alle benaderingen werd schade van de gluteus-
spieren aangetroffen. De totale schade na de MIS-
anterolaterale benadering was echter minimaal 
met volledig behoud van de m. tensor fasciae 
latae, m. rectus femoris, de exorotatoren en het 
ligamentum ischiofemorale. De m. tensor fasciae 
latae en de nervus cutaneus femoris lateralis waren 
beschadigd bij zowel de MIS-anterieure als de MIS-
2-incisie benadering. The nervus gluteus superior 
was beschadigd in zowel de MIS-anterolaterale, als 
de laterale benadering ter hoogte van de overgang 

Opto-electronisch noninvasief meten van axiale knierotatie: validatie met 
behulp van fluoroscopie

Inleiding en vraagstelling
Axiale knierotatie is een belangrijke parameter 
in kinematische studies, waarin mobile- en fixed 
bearing totale knieprothesen worden vergeleken. 
Het gebruik van opto-electronische ganganalyse 
om deze rotatie te meten heeft beperkte waarde, 
vanwege de relatieve beweeglijkheid van dijbeen-
huidmarkers ten opzichte van het onderliggende 
femur. Bestaande methoden om dit wekedelenar-
tefact op te lossen hebben nog steeds een meetfout 
van meer dan 5 graden in de late standsfase van 
lopen, als gevolg van toegenomen knieflexie. Wij 
ontwikkelden een nieuwe epicondylaire klem 
(Femoral Epicondylar Frame) om huidmarkers te 
vervangen. Doel van de studie was om de accura-
tesse van het frame te bepalen voor het meten van 
axiale knierotatie tijdens knieflexie.

Methode
Zeven proefpersonen met een totale knievervan-
ging, gemiddelde leeftijd 71 jaar (spreiding 54-77), 
gemiddelde body mass index 28 (spreiding 24-30), 
werden geëquipeerd met de Femoral Epicondylar 
Frame. Tantalum markers werden bevestigd aan het 

frame en fluoroscopische data werden verzameld 
tijdens een step-up taak (hoogte 18 cm). Een com-
putertechniek werd gebruikt om de driedimensio-
nale positie te bepalen van frame en femurcompo-
nent van de prothese. Het verschil tussen beide, 
met betrekking tot axiale rotatie, werd gedefini-
eerd als frame rotatiefout.

Resultaten
De frame rotatiefout nam lineair toe met toege-
nomen knieflexie. Minder dan 40 graden knieflexie 
ging gepaard met een fout van 1.69 graden (SD 
0.93). Onder de 60 graden flexie bedroeg de fout 
2.98 graden (SD 1.51).

Conclusie
De accuratesse van opto-electronische gangana-
lyse, gebruikmakende van de Femoral Epicondylar 
Frame, is voldoende om axiale knierotatie te 
kunnen meten tijdens de meeste activiteiten.

A.W. Zürcher, N. Wolterbeek, E.R. Valstar, 
R.G.H.H. Nelissen, J. Harlaar, R.G. Pöll
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Conservative Treatment of Fibrous Dysplasia in long bones - when is it safe?

Experimentele en numerieke analyse van de mechanische eigenschappen 
van de cement-bot interface

medius naar tensor en minimus naar medius res-
pectievelijk. Ondanks schade aan zowel de gluteus 
spieren als de exorotatoren en posterieure kapsel 
waren er bij de MIS-posterieure benadering geen 
zenuwen beschadigd. 

Conclusie
Alle onderzochte benaderingen veroorzaken schade 

Inleiding en vraagstelling
De cement-bot interface is een complexe structuur 
van in elkaar grijpend bot en cement, waardoor 
een interlock gecreëerd wordt. Er is weinig bekend 
over deze interface. Het doel van onze studie was 
om de micro-mechanische eigenschappen van de 
cement-bot interface experimenteel te bepalen, en 
om te onderzoeken of de bevindingen gesimuleerd 
kunnen worden met eindige elementen modellen.

Methode
Zes interface specimens zijn gescand met µCT, ex-
perimenteel getest en gemodelleerd. De specimens 
zijn belast onder trek en druk. De modellen zijn 
gesimuleerd met een cement-bot interface met 
wrijving. Uit de kracht-verplaatsing diagrammen 

Inleiding en vraagstelling 
Fibreuze dysplasie (FD) in de extremiteiten kan 
worden gecompliceerd door fracturen en/of de-
formiteiten. Patiënten en hun ouders adviseren 
over leefstijl en conservatieve of operatieve be-
handeling is moeilijk, accuraat voorspellen bij 
wie complicaties ontstaan moeilijk. De literatuur 
is niet conclusief. Doel van dit onderzoek was de 
correlatie te bepalen van mogelijke risicofactoren, 
klinische presentatie en de gekozen behandeling 
met het optreden van complicaties.  

Methode
Retrospectieve studie in alle patiënten (N=29), 
met radiologisch bevestigde FD in extremiteiten, 
gediagnosticeerd en behandeld in ons ziekenhuis 
tussen 1984 en 2006. Mogelijke risicofactoren 
(grootte en locatie van de laesie, monostotische of 
polyostotische FD), klinische presentatie, behan-
deling en uitkomst zijn geëvalueerd. Voor statisti-
sche analyse zijn de Chi-square en Mann-Whitney 
test gebruikt.

aan een van de gluteusspieren. MIS benaderingen 
kunnen echter potentieel de totale wekedelen-
schade wel degelijk verminderen.

J. van Oldenrijk, P.V.J.M. Hoogland, R. Corveleijn, N.M. Vo, 
T. Noordenbos, G.J.M. Tuijthof, A. de Gast, M.U. Schafroth

is bepaald of de meeste verplaatsing plaats vond 
op de interface. Daarnaast is de stijfheid van de 
interface onder trek en druk bepaald.

Resultaten
De verplaatsing op de interface was gemiddeld 50 
keer groter dan in het bot of het cement. De ge-
middelde experimentele verplaatsing was 11.6±5.9 
µm, vergeleken met een gesimuleerde verplaat-
sing van 16.8±8.6 µm. De gesimuleerde interface 
stijfheid was hoger onder druk dan onder trek, 
overeenkomstig met de experimentele resultaten. 
Er was een lichte correlatie tussen de experimen-
tele en gesimuleerde stijfheidwaarden.

Resultaten
De gemiddelde follow-up was 64 maanden (0,3-433 
maanden). Asymptomatische laesies veroorzaakten 
geen fracturen in vergelijking tot 28% van de symp-
tomatische laesies (p = 0,001). Er is geen correla-
tie gevonden tussen het type FD en het optreden 
van fracturen (p = 0,69). De meerderheid van de 
fracturen werden veroorzaakt door laesies in het 
femur, meestal in het distale deel van het bot (36% 
versus 8% proximaal en 0% midschacht, p = 0,05). 
Laesies die minder dan 1/3 van de lengte van het 
bot innamen veroorzaakten minder fracturen dan 
1/3 groter dan 1/3 (4% versus 21%, p = 0.07). 

Conclusies
Femorale laesies, vooral distaal, hadden meer risico 
op fractuur dan andere locaties. Asymptomatische 
laesies veroorzaakten geen fracturen en kunnen waar-
schijnlijk veilig conservatief behandeld worden.

J. Verdult, J.A.M. Bramer, G.R. Schaap, L. Blankevoort
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Clinical effect of continuous corrective force delivery in the non-operative 
treatment of idiopathic scoliosis - A prospective cohort study of the triac-brace

Een kwantitative analyse van het effect van cyclische rek op 
extracellulaire matrix remodellering

Inleiding en vraagstelling 
Een prospectieve cohort studie van patiënten 
met adolescente idiopathische scoliose en een 
immature skeletleeftijd die behandeld zijn met de 
TriaC orthese.
Vaststellen of de TriaC orthese effectief is in het 
voorkomen van curve progressie in adolescente idi-
opathische scoliose patiënten met een hoog pro-

Conclusie
De resultaten tonen aan dat de vervorming van 
de cement-bot interface aanzienlijk is vergeleken 
met vervormingen van cement en bot, en dat de 
eindige elementen modellen in staat waren om de 
micro-mechanische eigenschappen van de cement-
bot interface te simuleren. De bevindingen geven 
aan dat de eigenschappen van de cement-bot 

Introductie
Het biomateriaal ‘small intestine submucosa’ (SIS, 
CookBiotech, Bloomington, USA) kan worden gebruikt 
als extracellulaire matrix (ECM) om de heling van 
pezen en ligamenten te verbeteren. Echter, SIS is 
biologisch en derhalve heeft het een variabele en 
suboptimale collageenvezelorientatie voor tissue 
engineering van pezen en ligamenten. Het doel van 
de studie is om SIS te optimaliseren en de remodel-
lering ervan te kwantificeren door de verandering in 
collageenvezeloriëntatie te meten na de applicatie 
van fibroblasten en/of cyclische rek. 

Methode
Het SIS-ECM (n=25) werd verdeeld in drie groepen: 
1) fibroblasten & cyclische rek (n=9); 2) fibroblas-
ten & geen cyclische rek; 3) Geen-fibroblasten & 
geen cyclische rek. Een small angle light scattering 
(SALS) systeem werd gebruikt om de collageenve-
zeloriëntatie te kwantificeren. De gemiddelde col-
lageenvezeloriëntatie alsmede de bijbehorende 
angulaire dispersie (circulaire hoekdeviatie) van 
iedere experimentele groep voor en na het experi-
ment werd vergeleken om het effect van fibroblas-
ten en/of cyclische rek te evalueren. Statistische 
analyse werd verricht met een analyse voor circu-
laire data en de Watson-Williams test. Het signifi-
cantieniveau werd gezet op p<0,05. 

gressierisico. 
Methode: Patiënten met een immature skelet-
leeftijd en idiopathische scoliose met een curve 
tussen 20 en 40 graden zijn prospectief gevolgd. 
Curven lager dan 30 graden moesten progressief 
zijn voor inclusie. Alle metingen zijn door één on-
derzoeker verricht en alle patiënten zijn gevolgd 
tot de mature skeletleeftijd. De behandeling werd 

interface gegenereerd worden door een interlock 
van cement en bot. Dit benadrukt het belang van 
een goede cement-bot interlock tijdens gecemen-
teerde artroplastiek.

D. Janssen, K.A. Mann, N. Verdonschot

Resultaten
De collageenvezeloriëntatie in de Fibroblasten & 
Cyclische rek groep verbeterde significant, blijkend 
uit de initiële gemiddelde hoek van 25.3° voor en 
7.1° na het experiment (p<0.05) en de bijbehoren-
de circulaire hoekdeviatie van 37.4° voor en 18.5° 
na het experiment (p<0.05). Tevens liet de kleuring 
van de fibroblasten en transmissie-electronenmi-
croscopie zien dat de fibroblasten langwerping van 
vorm en parallel gerangschikt waren. Dit resulteer-
de in de genese van gerangschikt nieuw collageen. 
Andere groepen lieten geen statisch significante 
effecten zien. 

Discussie
De resultaten laten zien dat het extracellulaire 
matrix van SIS kan worden geoptimaliseerd qua 
collageenvezeloriëntatie door de combinatie van 
fibroblasten en cyclische rek. Daarnaast suggere-
ren deze resultaten een mogelijke verklaring voor 
de positieve effecten van mobilisatie na pees- of 
ligamentbeschadiging door collageenvezel re-ori-
ëntatie in het littekenweefsel.

T.D. Nguyen, R. Liang, S.D. Burton, A. Almarza, 
S. Abramowitch, , S.L-Y Woo
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Effect van het toevoegen van chondrocyten aan peot/pbt scaffolds op het 
herstel van osteochondraal defecten in konijnen

Het effect van contralaterale knieklachten op de functionele evaluatie van 
de totalekniearthroplastiek patiënt

Inleiding en vraagstelling
De functionele evaluatie van de totale knie arthro-
plastiek (TKA) kan worden beïnvloed door contra-
laterale knie problemen. De zit-tot-stand (ZTS) 
beweging is een goede test voor de functionele knie 
status en in deze studie wordt bekeken of deze test 

contralaterale knie klachten kan detecteren.

Methode
21 TKA patiënten, 9 met co-morbiditeit en 12 
zonder co-morbiditeit voerden de ZTS uit, pre-
operatief en 6 en 12 maanden postoperatief. Een 

beëindigd bij het bereiken van Risser stadium 4 en 
bij patiënten geen verdere groei aanwezig was bij 
lengtemetingen.

Resultaten 
Het cohort bestond uit 65 patiënten. De gemid-
delde leeftijd bedroeg 11.3 + 3.1 jaren. De behan-
deling werd beëindigd bij een gemiddelde leeftijd 
van 15.6 + 1.1 jaren en de follow-up was gemiddeld 
1.6 jaren. In deze studie kon in 76% van de gevallen 
die behandeld werden met een TriaC de curve ge-
stabiliseerd worden. Aangezien er geen literatuur 
beschikbaar is over de resultaten van conserva-
tieve behandeling van idiopathische scoliose in de 

Inleiding
Kraakbeendefecten genezen niet spontaan, en 
leiden uiteindelijk tot artrose. Doel van het 
onderzoek was de genezingsrespons van afbreek-
bare scaffolds, vervaardigd uit copolymeer blokken 
bestaande uit poly(ethyleen oxide terephthalaat 
en poly(butyleen terephthalaat) (PEOT/PBT; 55 
wt % PEOT), in osteochondraal defecten in “New 
Zealand white rabbits” te bekijken; met en zonder 
toevoeging van chondrocyten. Onze hypothese 
was dat het toevoegen van chondrocyten aan de 
scaffold het herstel van osteochondraal defecten 
zou verbeteren.

Methode 
Op de mediale femurcondyl van 13 6-maanden oude 
konijnen werd een kraakbeen defect gemaakt, 
welke na 3 maanden werd uitgebreid tot een os-
teochondraal defect. Knieën werden willekeurig 
verdeeld in een: i) controle groep (osteochondraal 
defect niet behandeld), ii) scaffold groep (scaffold 
zonder cellen), iii) allogene scaffold groep 
(scaffold met toevoeging van allogene cellen), iv) 
autogene scaffold groep (scaffold met toevoeging 

hoge risicopopulatie, hebben we moeten vergelij-
ken met het natuurlijke beloop. 

Conclusie
Deze studie laat zien dat de TriaC orthese de curve 
amplitude verminderd en dat de behaalde correctie 
in enige mate aanwezig blijft na beëindiging van de 
behandeling. De orthese verschilt niet van conven-
tionele orthesen in de mate waarin curven gestabi-
liseerd worden.

G.J. Bulthuis, G. Nijenbanning, A.G. Veldhuizen

van autogene cellen). Follow-up was 13 weken. 
Coupes werden gekleurd met thionine en histo-
logisch geëvalueerd met de O’Driscoll en Mankin 
score. Verschillen werden getest op significantie 
met een non-parametrische statistische test. 

Resultaten
Toevoeging van allogene of autogene chondrocy-
ten aan PEOT/PBT scaffolds verbeterde het herstel 
van osteochondraal defecten niet t.o.v. scaffolds 
zonder toevoeging van chondrocyten. In de laatste 
groep werd in de oppervlakkige laag kraakbeen 
aangetroffen, terwijl in scaffolds met toegevoegde 
cellen nauwelijks matrix werd gezien.

Conclusie
Het herstel van osteochondraal defecten in de 
konijnenknie met PEOT/PBT scaffolds verbeterde 
niet door toevoeging van allogene of autogene 
chondrocyten na een follow-up van 13 weken.

D. van Iersel, E.J.P. Jansen, T.J.M. Welting, 
N.A. Guldemond, L.W. Van Rhijn, S.K. Bulstra, R. Kuijer
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Incidentie en risicofactoren van complicaties tijdens halovest-immobilisa-
tie - een prospectief, beschrijvend cohort studie van 239 patiënten

gezonde controle groep werd gematched (n=27). 
Tijdens de ZTS werd de knie extensie hoeksnelheid 
(KNIE_V) gemeten met setjes van 1 bi-axiale acce-
lerometer en 1 gyroscoop. Daarnaast werd de ratio 
van de piekkracht in TKA en contralaterale been 
(=asymmetrie) gemeten met 2 krachten platforms.

Resultaten
De KNIE_V en asymmetrie waren significant 
verbeterd in de tijd voor de groep zonder co-mor-
biditeiten, maar niet voor de groep met contrala-
terale knie klachten. De preoperatieve asymmetrie 
van de patiënten zonder contralaterale klachten 
was na 6 maanden verdwenen, terwijl de co-morbi-
diteit groep tijdens alle meetpunten symmetrisch 
opstond.
De groep zonder co-morbiditeit had een lagere 

Inleiding en doelstelling
Na rapportage van ernstige complicaties als over-
lijden en pneumonie tijdens halovest immobilisatie 
(HVI) in recente publicaties, is er sprake van een 
toenemende terughoudendheid in het gebruik HVI. 
De betreffende studies waren echter kleinschalig 
en retrospectief. Het was ons doel om prospectief 
de incidentie en risicofactoren van complicaties 
tijdens HVI te bepalen.

Methode
Gedurende 5 jaar is in een cohortstudie prospec-
tief data van zowel traumatische als niet-traumati-
sche HVI patiënten verzameld. Iedere complicatie 
tijdens HVI werd geregistreerd. Primaire uitkomst 
was al dan niet aanwezigheid van complicaties 
tijdens de HVI. Statistisch significante relaties 
tussen 30 variabelen en de primaire uitkomst 
werden middels logistische regressie getoetst.

Resultaten
In 239 behandelde HVI patiënten werden 26 
ernstige, 59 zware en 132 lichte complicaties 
waargenomen. Veertien patiënten (6%) overleden 
tijdens de HVI behandeling, waarvan 11 patiënten 

KNIE_V preoperatief dan de controle groep, maar 
dit verschil was verdwenen na 6 maanden. De co-
morbiditeit groep had een lagere KNIE_V dan de 
controle groep, tijdens alle meetmomenten. 

Conclusie
De ZTS toont aan dat TKA patiënten met contralate-
rale knieklachten opstaan met een lagere kniesnel-
heid. Patiënten met unilaterale klachten zullen 
hun pijnlijke knie ontzien, maar met bilaterale 
klachten zal er een symmetrisch patroon te zien 
zijn. De ZTS kan worden gebruikt om de invloed 
van contralaterale knieklachten aan te tonen.

M.C. Boonstra, M.C. De Waal Malefijt, P.J.A. Schwering, 
N. Verdonschot

met zekerheid niet als gevolg van HVI. Twee sig-
nificant onafhankelijke risicofactoren voor overlij-
den waren: toename in leeftijd (OR:5.9, p=0.005, 
95% CI:1.3-10.7); met name patiënten ouder dan 
70 jaar (OR:4.9, p=0.002, 95% CI:1.63-14.85) 
en pneumonie ´de novo´ tijdens HVI (OR:7.08, 
p=0.037, 95% CI:1.12-44.78). Een pneumonie trad 
op in 12 patiënten, met ruggenmergletsel als on-
afhankelijk risicofactor (OR: 13.09, p<0.001, 95% 
CI:3.30-51.97). 

Conclusie
Vergeleken met retrospectieve publicaties laat 
deze studie een laag percentage overlijden en 
pneumonie tijdens HVI zien. Intensieve follow-up, 
‘hoog patiënten turnover´ en ervaren staf zijn de 
voornaamst bijdragende factoren in dit resultaat. 
Dit is de eerste prospectieve studie dat onafhan-
kelijke risicofactoren van complicaties tijdens HVI 
aantoont.

J.J. van Middendorp, W.B.M. Slooff, W.R. Nellestein, 
F.C. Öner
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Inleiding en vraagstelling
In ongeveer 15% van de patiënten met kanker 
ontstaan metastasen in het bot. Deze patiënten 
hebben een verhoogd risico op een (pathologi-
sche) botfractuur, voornamelijk in het femur. Het is 
echter bijzonder lastig om te bepalen hoe hoog het 
fractuurrisico is. Hierdoor worden er teveel pre-
ventieve operaties uitgevoerd terwijl er, bij een 
ingeschat laag risico, toch botfracturen op kunnen 
treden. Het doel van deze studie was om een femur 
(patiënt) specifiek eindig elementen model te ont-
wikkelen om de voorspelling van fractuurrisico te 
verbeteren.

Methode
Van 8 humane kadaverfemora, met en zonder 
gesimuleerde botmetastasen, werden CT-scans 
gemaakt met een calibratiefantoom. Vanuit 
de CT-scans zijn acht eindige elementen (EEM) 
modellen gegenereerd waarbij het fantoom werd 
gebruikt om dichtheden, en dus materiaal eigen-
schappen, toe te kennen aan het EEM-model. Alle 
femora werden belast onder compressie totdat 
het femur brak. Hierbij werd de faalkracht en het 

Het voorspellen van faalkracht en faallocatie bij femora met botmetastase 
met behulp van een specifiek eindige elementen model

breukverloop van elk femur geregistreerd. In de 
EEM-modellen werd eenzelfde compressieproef 
gesimuleerd waarbij het falen werd gesimuleerd 
door plastische vervorming toe te laten. De voor-
spelde faalkracht werd vervolgens vergeleken met 
de werkelijke faalkracht.

Resultaten
Een sterke correlatie (R2 = 0.93) werd gevonden 
tussen de voorspelde faalkracht en de experimen-
tele faalkracht. De breukgebieden, zichtbaar door 
plastische vervorming, gaven een vergelijkbaar, 
maar niet identiek, beeld met experimenteel 
gevonden breukvlakken.

Conclusie
Het door ons ontwikkelde femur specifieke eindige 
elementen model is een goede voorspeller van de 
faalkracht en een redelijk goede voorspeller van 
het breukverloop onder compressie.

J.B. van Aken, N. Verdonschot, H. Huizenga, J.G. Kooloos, 
E. Tanck
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Vraagstelling Lange termijnresultaten van de anato-
mische directe laterale enkelbandplastiek volgens 
Duquennoy.

Opzet Retrospectieve studie (1985-2002).
 
Locatie Leiden Universitair Medisch Centrum.

Patiënten Zij die in de studieperiode de operatie 
ondergingen; indicatie onvermeld.

Interventie Duquennoy-plastiek; reven anterola-
terale kapselperiostflap met transfibulaire fixatie. 
Onbelast onderbeengips 4 weken, 2 weken 30kg 
belasten.

Uitkomstmaat Lijsten en scores bij laatste en 
enige follow-up: SF36, Olerud-Molander en AOFAS 
met resultaatgradatie. Klinische testen (ROM, talar 
tilt en voorste schuiflade) en radiologie (artrose) 
preop vs follow-up. 

Resultaten Follow-up 13 jaar (3-22); 23 patiënten, 
11 mannen 12 vrouwen,  met een gemiddelde 
leeftijd van 32 jaar (15-58); 21 patiënten voor 
klinische follow-up. Geen essentiële complicaties. 
SF36: vergelijkbaar met gemiddelde Nederlandse 
populatie; Olerud-Molander: 81.6; AOFAS: 89.7: 
uitstekend/goed in 17 en matig in 4 ptn. Geen 
verschil in ROM subtalair en enkel. Milde maar sig-
nificant verminderde inversie aan de geopereerde 
zijde. Significant verminderde talar tilt en voorste 
schuiflade tussen preop en final follow-up. Artrose 
neemt discreet toe: van 15/5 Graad 0/I naar 8/11 
en 1x Graad II.

Conclusies De geteste Duquennoyplastiek is een 
simpele en effectieve methode met weinig com-
plicaties. 

Commentaar 
Bij het lezen van deze studie strijden twee 
gedachten om voorrang: retrospectieve studie met 
een kleine groep en discutabele testen versus dui-
delijke goede lange termijnsresultaten van een 
simpele enkelstabiliserende ingreep. Op de korte 
termijn bleken de  resultaten van de Duquennoy 
goed.1

Het teruggaan in polistatussen voor informatie 
die klinisch al moeilijk te meten is zoals talar tilt, 
subtalaire beweeglijkheid en voorste schuiflade 
en die vergelijken met resultaten van de finale 
follow-up lijkt wel lastig. Het is tegenwoordig 
tot een verplicht nummer en ook eis van journals 
geworden om een algemene ‘patient derived’ score 
zoals de SF36 op te nemen. Het voegt toch niet veel 
toe te weten dat deze specifieke groep (32 jaar) 
eenzelfde score heeft als het Nederlandse gemid-
delde? De prachtige zeer langetermijnresultaten 
van de Broström repair (gemiddeld 26 jaar f.u. met 
22 ptn.) gebruikte een passender en elegante(re) 
functionele enkel outcome score (Roos).2

Bij de Duquennoy is het reven van een periost-liga-
mentair complex; de Broström door verkorten van 
het doorgenomen ligament. Duquennoy of Broström 
is als Meazzo en San Siro; voor de meesten gelijk 
maar voor sommigen een essentieel verschil. 
Overigens wint de tweede gedachte het: simpele 
studie met heldere conclusie.

1.  Castelein RM et al. Een eenvoudige operatiemethode ter 
behandeling van het chronisch instabiele enkelgewricht. 
Ned Tijdschr v Geneesk 130:494-7 (1986).

2.  Bell JS et al. Twenty-six-ear resultsafter Broström proce-
dure for chronic lateral ankle instabiity. Am J Sp Med 
34:975-8 (2006). 

Clinical outcome after anatomical reconstruction of the lateral ankle liga-
ments using the Duquennoy technique in chronic lateral instability of the 
ankle. A long-term follow-up study.
S.P.J. Muijs, P.D.S. Dijkstra en C.F.A. Bos. J Bone Joint Surg 90B:50-56 (2008).
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Vraagstelling Klinische en radiologische korte ter-
mijnresultaten en complicaties van een enkelpro-
these.

Opzet Retrospectieve single surgeon studie.
 
Locatie St. Maartenskliniek, Nijmegen.

Patiënten 47, invaliderende artrose van de enkel, 
geen exclusiecriterea.

Interventie STAR (Link) ongecementeerde enkel-
prothese; 6 wkn gips, eerste 2 wkn onbelast.  

Uitkomstmaat Revisie elke reden, prospectief 
vervolgde gemodificeerde gevalideerde Foot 
Function Index; Kofoed enkelscore. Radiologisch: 
malpositie (angulatie van meer dan 5°) en radiolu-
centie/osteolyse.

Resultaten Follow-up  28 maanden (12-67); 49 pro-
theses bij 47 patiënten, 16 mannen 31 vrouwen,  met 
een gemiddelde leeftijd van 57 jaar (37-81). Indicatie: 
RA (29), posttraumatische artrose (12), primaire 
artrose (5), artrose secundair aan platvoet (3).
Voorafgaand 8 triple artrodeses; in zelfde sessie met 
enkelprothese: 24 Achillespeesverlengingen, talo-
naviculaire (1) en subtalaire (1) artrodese en voor-
voetcorrecties (2); bij 23/47 ptn géén bijkomende 
procedure. Complicaties: fractuur  mediale/laterale 
malleolus (6/2) of distale tibia (3), n. peroneus neu-
ropraxie (1), malpositie talus/tibiacomponent (2/2); 
geen relatie met indicatie of leercurve. Bij laatste 
follow-up: 4 loslatingen (2 septisch; 2 aseptisch); 
3 artrodeses en één revisie. Daarnaast nog drie re-
operaties (twee fracturen en één cyste); in discussie 
totaal 8 reOK’s gemeld. Gemiddeld postoperatief 
bewegingstraject 27°. FFI van 59 naar 35 met name 
daling van pijnen beperkingen.
Patiëntentevredenheid met Kofoedscore (gemiddeld 
68 punten): uitstekend (8), goed (10), matig (5) en 
slecht (21).  Radiologisch 14/49 zonder afwijkin-
gen bij follow-up; malpositie tibia (14, 9x posterior 
slope), talus (12, 11x anterior slope); radiolucentie 
(<2mm) tibia (10) en ralus (2); osteolyse (>2mm) ook 
tibia (10) en talus (2). Overigens was er bij slechts 
1/10 casus met een goede Kofoedscore sprake van 
een Röntgenopname zonder problemen.

Conclusies De geteste enkelprothese laat in de 
korte follow-up 8.2% (a)septische loslating zien.

Commentaar 
Het verbaast niet dat na iets meer dan 2 jaar 4/49 
protheses zijn verwijderd wegens loslating. Wat 
wel een ongemakkelijk gevoel geeft is dat 60% er 
dan niet tevreden over is en het is onbehaaglijk dat 
nog geen 30% radiologisch in orde is. Het afdoen 
met dat dit komt door 20/49 niet-RA-indicaties of 
dat we naar een leercurve zitten te kijken gaat niet 
op. De conclusies in abstract (vergelijkbare resulta-
ten met de literatuur) en discussie (er worden in de 
literatuur veel betere resultaten verkregen) lijken 
tegenstrijdig maar zijn het niet. Recente publica-
ties (deels afgeleid van survival curves) waaronder 
3 registerstudieszoals vermeld in de tabel laten een 
normale overleving zien in de Nijmeegse studie.1-3  

Short-term results of our first 49 Scandinavian Total Ankle Replacements 
(STAR). 
B.G. Schutte en J.W.K. Louwerens. Foot & Ankle Int 29:124-7 (2008).

STAR-uncem  N %RA 28m 5jr 10jr

Schutte (2008) 49 59 92  
Noors1 (2007) 216 49 91 89 
Zweeds2 (2007) 303 41 90 78 77
New Zld3 (2007) 45 12  93 
Carlsson4 (2006) 83 48 97 94 
Kofoed5 (2004) 25 12 100 100 95
Valderrabano6 (2004) 67 16 98 79 
Anderson7 (2003) 51 56 92 70 
Wood8 (2003) 200 60 95 92

1. Fevang et al. Acta Orthop 78:575-83 (2008), 2. Henricson 
et al. Acta Orthop 78:569-74 (2008), 3. Hosman et al. Acta 
Orthop 78:584-91 (2008), 4. Carlson et al. Orthopde 35:527-32 
(2006), 5. Kofoed et al. Clin Orthop Rel Res 424:73-9 (2004), 
6. Valderrabano et al. Clin Orthop Rel Res 424:47-56 (2004), 
7. Anderson et al. Bone Joint Surg 85A:1321-9 (2003),  
8. Wood et al. J Bone Joint Surg 85B:334-41 (2003)

Ook komen deze resultaten overeen met de meeste 
studies naar andere enkelprotheses. Natuurlijk 
worden in alle takken van sport soms uitzonderlijk 
goede resultaten bereikt; maar daarvan blijkt toch 
te vaak dat ze later letterlijk ongeëvenaard blijven. 
Bij de slotopmerking dat een technisch lastige 
procedure die in kleine aantallen wordt uitgevoerd 
het beste af is met een ervaren chirurg, past: kom 
binnen, deze deur is al open... Concluderend is dit 
een nette studie met aansprekende resultaten die 
een reëel beeld schept van de op sommige vlakken 
bescheiden resultaten van een enkelprothese. Dit 
moet een rol spelen (bijvoorbeeld patiëntentevre-
denheid) in de preoperatieve voorlichting. 

C.C.P.M. Verheyen
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Richtlijnenwebsites Oncoline en Pallialine verbeterd!

Extra oproep voor aanmelding voor "Mathijsenprijs 2008"

De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) 
zal tijdens de voorjaarsvergadering van 2008 (die 
plaats vindt tijdens het NOF Congress 2008 van 11 
t/m 13 juni 2008 in Amsterdam) voor de tiende 
maal de Mathijsenprijs uitreiken. 
De prijs bestaat uit een legpenning, een oorkonde 
en een som geld. De prijs kan elke drie jaar worden 
toegekend voor een wetenschappelijke publicatie. 
De prijs is ingesteld om wetenschappelijke arbeid 
van de vereniging te stimuleren. 
In aanmerking komen leden en buitengewone leden 
van de NOV, waarbij de leeftijd van de inzender de 
veertig jaren niet overschrijdt ten tijde van inleve-
ring van het wetenschappelijk werk.

De aanmeldingen zullen beoordeeld worden door 
een jury, bestaande uit dr M. de Kleuver, dr. D. 
Eygendaal, dr. C.J.M. van Loon, dr. J.J. Verlaan, en 
dr. J.W. Louwerens, secretaris van de jury. U wordt 
verzocht uw wetenschappelijke arbeid in viervoud 
in te sturen, voorzien van een kort curriculum vitae 
met publicatielijst, motivatie waarom u in aanmer-
king denkt te komen voor de prijs, en eventuele 
referenties. 
Inzendingen dienen vóór 15 april 2008 in het bezit 
te zijn van de secretaris van de jury, dr. J.W.K. 
Louwerens, secretariaat NOV, Postbus 9011, 6500 
GM Nijmegen.

De websites Oncoline en Pallialine, beheerd door 
de Integrale Kankercentra, zijn in 2007 door een 
recordaantal van ruim een half miljoen bezoekers 
bezocht. De websites worden onder andere geraad-
pleegd door artsen, verpleegkundigen, diëtisten, 
patiënten en studenten. 

Uitbreiding mailservice
Op aangeven van professionals uit de zorg zijn ver-
beteringen doorgevoerd in beide websites. Een 
belangrijke verbetering is de uitbreiding van de 
gratis mailservice. U ontvangt een e-mail als er een 
nieuwe (versie van een) richtlijn openbaar komt. 
U kunt zich nu ook abonneren om berichten te 
ontvangen over een specifiek onderwerp, bijvoor-
beeld over urologische tumoren of over richtlijnen 
palliatieve zorg. 
Naast de mailservice is ook de hoofdstukindeling per 
richtlijn overzichtelijker geworden en bij evidence 
based richtlijnen zijn de tabbladen ‘Aanbevelingen’, 
‘Literatuurbespreking’, ‘Conclusies’ en ‘Overige 
overwegingen’ duidelijker weergegeven. 

Bijna 200 richtlijnen beschikbaar
Op de websites zijn momenteel een kleine tweehon-
derd richtlijnen beschikbaar. De richtlijnen kunnen 
worden gedownload voor zakcomputers. Informatie 
kan zelfs aan het bed van een patiënt snel worden 
geraadpleegd. In 2008 worden ca. 20 nieuwe of ge-
reviseerde richtlijnen gepubliceerd op Oncoline. Een 
overzicht van richtlijnen in ontwikkeling onder de 
regie van de Integrale Kankercentra is te vinden op 
www.oncoline.nl/richtlijnen-in-ontwikkeling. 
De Integrale Kankercentra willen de implementatie 
van richtlijnen voor de oncologische en palliatieve 
zorg bevorderen door functionaliteiten als de mail-
service. Heeft u interesse hiervoor, dan kunt u zich 
aanmelden via de websites 
www.oncoline.nl of www.pallialine.nl.

Voor nadere informatie kunt u zich richten tot 
drs. S.M.C. Kersten, drs. J.A.D.J. van den Bogert 
of dr. N. Feller, bureau Richtlijnen & organisatie 
oncologische zorg, VIKC, Utrecht  (tel nummer: 
030-2305530, e-mail: vikc@vikc.nl).
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Wellicht klinkt de SICOT als een organisatie uit de 
vorige eeuw, maar de schijn die dit suggereert, 
neemt niet weg dat het de moeite waard om een 
bezoek te brengen aan het congres. In de 21ste eeuw 
profileert de SICOT zich met name als vereniging 
die gedomineerd wordt door Aziaten, Europeanen, 
Afrikanen en Zuid-Amerikanen. De drie jaarlijkse 
congressen geven met name een overzicht van 
klinisch toepasbare lezingen, en niet de 3-minute 
van de AAOS. Daarnaast zijn de verhalen net niet 
typisch Amerikaans, maar hebben een originele be-
nadering.

SICOT: Uitnodiging Hong Kong

U kunt of naar het congres in 2008 (24-28 augustus 
in Hong Kong), maar ook lid worden (125 euro per 3 
jaar) tevens krijgt u dan International Orthopaedics 
(impactfactor 0.98). 
Voor congresinformatie: www.sicot.org

Met vriendelijke groet         
Mede namens Napoleon Coene, 
voorzitter SICOT Nederland
Rob G.H.H. Nelissen, vertegenwoordiger SICOT
E-mail: r.g.h.h.nelissen@lumc.nl

NOF Congres 2008 komt dichtbij

NOF Fellowship; deadline 31 March

Nog vier maanden en dan is het zover! Op woensdag 
11 juni 2008 is de opening van het 54e NOF congres 
‘Orthopaedic Innovations’. En na de spectaculaire 
opening met onder andere een optreden van Hans 
Liberg, volgen dagen van hoog wetenschappe-
lijk niveau maar ook van zeer praktisch nut. Het 
programma is echt voor elk wat wils. Vier maanden 
is in veel instellingen de zogenaamde planhorizon 
voor operatiekamer en polikliniek schema's.

Daarom is nu het moment om voor heel Nederland 
de dagen van Het Congres vast te stellen als "zon-
dagsdienst" voor de orthopedie zodat u en de uwen 
met velen naar Amsterdam kunnen gaan.
Namens het organisatie comité roep ik u op 
om spoedig uw inschrijving voor Orthopaedic 
Innovations’ in orde te maken. Gezien het grote 

Aim
To support Education and Scientific activities in 
Orthopaedic Surgery by offering qualified candidate(s) 
economical support to visit a clinic or scientific labo-
ratory//institution. 

Duration
Maximum period for a NOF Fellowship is three 
months

Fellowship grant
The grant cannot exceed dkr. 100.000

Requirements
Candidates should meet the following requirements:
1. Member of NOF 
2. Active orthopaedic surgeon 

aantal ontvangen abstracts (360!) belooft het 
congres zeer de moeite waard te worden.
Na 1 april 2008 a.s. is de gereduceerde prijs voor 
inschrijving niet meer van toepassing. Dit is dus 
nog een andere reden om u snel als deelnemer aan 
te melden.
De eerste versie van het programmaboekje met 
daarin een inschrijfformulier hebt u inmiddels 
ontvangen. Via de website van het Congres 
(www.nof2008.org/home), is het ook mogelijk om 
uw inschrijving en betaling elektronisch te doen

namens het Organisatie Comité Orthopaedic 
Innovations’’,

F.J. van Oosterhout

3. Documentation of scientific activity within 
Orthopaedic Surgery

Application
Application in 6 copies by e-mail to NOF Secretary 
General attached
1. Curriculum Vitae including  list of  scientific pu-

blications 
2. Educational curriculum plan 
3. Letter of recommendation signed by Head of 

department  
4. Signed letter from Head of Visiting Department/

Institution giving detailed information of 
Programme to be followed. 

5. Detailed budget signed by applicant and Head 
of department 

6. Passport photo of applicant
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Report
For publication in Acta Orthopaedica an electronic 
report should be sent to Secretary General after 
terminated NOF Fellowship with enclosed relevant 
documentation for expenditures.

Deadlines
Application deadline: 31. March 2008. NOF Fellow-
ship shall normally be terminated 12 months after 
the candidate(s) has been selected.
B Møller-Madsen, Secretary-General

Aangenomen en niet aangenomen richtlijnen in ALV van 10 januari jl. 
in Maastricht

NOV Jaarcongres 2009 in Den Bosch

Tijdens de najaarsvergadering van 10 januari 2008 
werden de volgende richtlijnen aangenomen:

Diagnostiek en behandeling van mensen met 
Whiplash Associated Disorder: J.J. Rondhuis. 
Preventie en behandeling van de proximale 
femurfracturen bij de oudere mens: Prof. dr A. van 
Kampen en Dr E. Raaymakers
Deze richtlijnen worden toegevoegd aan het 
overzicht Orthopedische Richtlijnen

Op donderdag 15 en vrijdag 16 januari 2009 wordt 
het NOV Jaarcongres 2009 in samenwerking met de 
Bossche Maatschap Orthopedie van het Jeroen Bosch 
Ziekenhuis georganiseerd in ’s Hertogenbosch. 
Het thema van het congres is “Voet en Enkel”. Het 
wetenschappelijk programma wordt samengesteld 
onder verantwoordelijkheid van de Commissie 
voor het Wetenschappelijk werk. Contactpersoon 

De Richtlijn De Medisch Specialistische Rapportage 
werd niet aangenomen. Het bestuur zal zich met 
de CIA beraden over de thans ontstane situatie. 

De leden van de NOV die grote betrokkenheid 
hadden bij de totstandkoming van deze richtlij-
nen worden hartelijk dank gezegd voor hun grote 
inzet.

Namens het bestuur, D.A. Dartée, secretaris

daarvoor is Dr J.W.K. Louwerens (Wetenschappelijk 
Secretaris NOV).
De congresorganisatie ligt in handen van Excel 
Congresservice/Odette CM de Beer – Kock (Nieuwe 
Bosscheweg 9, 5017 JJ Tilburg, T. 013 – 5440013, 
F. 013 – 5443010, M. 06 – 54973987, 
E: Odette@excelcs.nl, W. www.excelcs.nl)

VERKORTE PRODUCTINFORMATIE

ARCOXIA® 60, ARCOXIA® 90, ARCOXIA® 120, tabletten 

Samenstelling
60, 90 of 120 mg etoricoxib.

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

Dosering
Artrose, de aanbevolen dosis is 60 mg eenmaal daags. Reumatoïde artritis, de
aanbevolen dosis is 90 mg eenmaal daags. Acute jichtartritis, de aanbevolen dosis is 
120 mg eenmaal daags en moet alleen voor de acute symptomatische periode worden
gebruikt met maximaal 8 dagen behandeling. De aanbevolen dosering bij elke indicatie
is tevens de maximale dosering voor die indicatie.
Aangezien de cardiovasculaire risico's van etoricoxib kunnen toenemen met de dosis en
duur van de blootstelling, dient de kortst mogelijke behandelingsduur en de laagste
effectieve dagdosis toegepast te worden. De behoefte van de patiënt aan
symptomatische pijnverlichting en zijn respons op de behandeling dienen periodiek
worden geherevalueerd te worden, in het bijzonder bij patiënten met artrose.
Nierinsufficiëntie: voor patiënten met een creatinineklaring >_ 30 ml/min hoeft de
dosering niet te worden aangepast.
Leverinsufficiëntie: Bij patiënten met lichte leverinsufficiëntie (Child-Pugh-score 5-6)
mag de dosering van 60 mg eenmaal daags niet worden overschreden. Bij patiënten met
matige leverinsufficiëntie (Child-Pugh-score 7-9) mag de aanbevolen dosering van 
60 mg om de dag niet worden overschreden.

Contra-indicaties 
Voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor een van de bestanddelen; actief ulcus
pepticum of GI-bloeding; ernstige leverdisfunctie (Child-Pugh-score >_ 10); een geschatte
creatinineklaring < 30 ml/min; patiënten die tekenen van astma, acute rhinitis,
neuspoliepen, angioneurotisch oedeem of urticaria na toediening van acetylsalicylzuur of
andere NSAIDs hebben ontwikkeld; zwangerschap en borstvoeding; kinderen en

adolescenten beneden 16 jaar; een inflammatoire darmziekte; congestief hartfalen
(NYHA II-IV); patiënten met niet voldoende gereguleerde hypertensie; aangetoonde
ischemische hartziekte, perifeer arterieel vaatlijden en/of cerebrovasculaire ziekte.

Waarschuwingen/voorzorgen 
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een voorgeschiedenis van gastro-intestinale
aandoeningen, zoals ulceratie en GI-bloeding. Het risico op gastro-intestinale
bijwerkingen neemt verder toe als etoricoxib gelijktijdig wordt gebruikt met
acetylsalicylzuur (zelfs bij lage doses). Bij patiënten met een voorgeschiedenis van
ischemische hartziekte; bij patiënten met een al bestaande aanzienlijk verminderde
nierfunctie, onbehandeld hartfalen, of cirrose moet controle van de nierfunctie worden
overwogen. De resultaten van klinische studies suggereren dat het gebruik van
geneesmiddelen uit de klasse van de selectieve COX-2-remmers gepaard kan gaan met
een verhoogd risico op trombotische voorvallen, in het bijzonder myocardinfarct en
beroerte ten opzichte van placebo en sommige NSAIDs. Aangezien de cardiovasculaire
risico's van etoricoxib kunnen toenemen met de dosis en duur van de blootstelling, dient
de kortst mogelijke behandelingsduur en de laagste effectieve dagdosis toegepast 
te worden.
Patiënten met belangrijke risicofactoren voor cardiovasculaire voorvallen (b.v.
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
geen substituut voor acetylsalicylzuur ter profylaxe van trombo-embolische
cardiovasculaire ziekten. Daarom dienen behandelingen met aggregratieremmers niet
gestopt te worden. Voorzichtigheid moet worden betracht bij patiënten met een
voorgeschiedenis van hartfalen, linkerventrikeldisfunctie of hypertensie en bij patiënten
bij wie oedeem al om een andere reden bestond.
Etoricoxib gaat mogelijk gepaard met frequentere en sterkere hypertensie dan sommige
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
moeten onder passend medisch toezicht blijven.

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

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

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

Afleverstatus
UR

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

januari 2006

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

ARCOXIA (etoricoxib, MSD) is een geregistreerd handelsmerk van Merck & Co., Inc.,
Whitehouse Station, NJ, USA
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 02-03 ORS U.S.A.

 05-03 AAOS 75th Annual Meeting San Francisco, CA

 12-03 Trauma Regio Oost Nijmegen

 21-03 Jaarcongres Nederlandse Vereniging voor Artroscopie Ermelo

 21-03 Scope on Sports  Ermelo

 23-03 ACL study group  Engelberg, Switzerland 

 28-03 NCVB Leiden

 28-03 Esser Master Class 2008 Rotterdam

 14-04 Evidence-based zoeken voor (para) medici en bibliothecarissen Amsterdam

 14-04 Exeter Course Exeter

 16-04 The Principles and Practice of Clinical Research Amsterdam

 16-04 Trauma Regio Oost Arnhem

 17-04 Challenging Shoulder surgery Nieuwegein

 18-04 20th EFORT Instructional Course Hongarije

 18-04 Nerass voorjaarscongres: Het gezwollen gewricht Nijkerk

 18-04 Introductiecursus artroscopie  Amsterdam

 18-04 Onderwijsdag/avond Cluster orthopedie regio Oost Nijmegen

 24-04 EORS 2008 Madrid

 25-04 NCVB Leiden

 08-05 Trauma Cadaver Course Rotterdam

 14-05 Trauma Regio Oost Nijmegen

 14-05 EMSOS

 17-05 Congenitale Handafwijkingen: indicaties voor chirurgie?  Amsterdam

 18-05 Current concepts of joint replacement  U.S.A.

 19-05 Exeter Course

 22-05 Japanese Orthopaedic Association Sapporo, Japan

 30-05 NCVB Leiden

 11-06 Trauma Regio Oost Nijmegen

 11-06 Congres NOF 2008 Amsterdam

 11-06 Onderwijsdag/avond cluster orthopedie regio Oost Nijmegen

 16-06 Exeter Course

 19-06 Arthroscopische chirurgie van de achtervoet en enkel. Amsterdam

 23-06 Advanced Instructional Course on Arthroscopy and Arthroplasty Utrecht

  * Voor gedetailleerde informatie zie besloten gedeelte van de website van de NOV (www.orthopeden.org)
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