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Wikipedia is een project van de Wikimedia Foundation, een in Florida 
gevestigde organisatie zonder winstoogmerk. Het doel van Wikipedia is om 
in elke taal een vrije (gratis) internetencyclopedie te creëren.1 Onder de 
paraplu van de Wikimedia Foundation bevinden zich diverse meertalige 
projecten waarvan Wikipedia het oudste, bekendste en meest succesvolle 
is. De naam Wikipedia is een samentrekking (portmanteau) van het uit 
het Hawaïaans afkomstige "wiki" en het Griekse "encyclopedia". Binnen 
Wikipedia zoeken naar heup- of heupprothese levert voor de leek een aan-
tal goede overzichtsartikelen op. Invoeren van de zoekterm ‘unicomparti-
mentele knieprothese’ nodigt de bezoeker direct uit tot het schrijven van 
een artikel, aangezien dat nog niet bestaat. Wellicht iets voor Broekhuis 
et al. die in het huidige nummer een beschrijving geven van het maken van 
meer bruikbare röntgenfoto’s in de follow-up van dit type kniepothese.
Een asielzoeker is iemand die gevlucht is en stelt dat terugkeer naar het 
land van herkomst gevaar oplevert voor schending van zijn rechten volgens 
het Vluchtelingenverdrag of het EVRM.2 Asielzoekers vragen asiel aan in 
een bepaald land, waar zij denken veiliger te kunnen leven. Het asielzoe-
ken is natuurlijk van alle tijden. Zo vonden heel wat Vlaamse kunstenaars 
en intellectuelen asiel in Nederland, ten tijde van de Spaanse overheersing. 
Ook kerken en kloosters werden vaak gebruikt als asielplaatsen. Collega 
Komdeur belicht in deze editie van het NTvO de rechten van asielzoekers in 
relatie tot het leveren van medisch niet-noodzakelijke orthopedische zorg.
U leest hoe gemakkelijk het is de inhoud van het NTvO aan zoiets als 
Wikepedia te spiegelen. Voor je het weet heb je nog meer diepgang 
te pakken. Vanwege de kabinetscrisis van vandaag even gezocht op 
‘Balkenende’…… Eind 2005, begin 2006 dreigde opnieuw een kabinetscri-
sis. De Nederlandse regering was gevraagd om troepen te leveren voor een 
vredesmissie in Afghanistan. Coalitiegenoot D66 was hier zwaar op tegen. 
Ook de D66-ministers wilden niet instemmen met een kabinetsbesluit. Het 
kabinet Balkenende besloot daarom eind december 2005 niet formeel tot 
het leveren van troepen, maar sprak het voornemen uit positief te beslis-
sen en droeg de zaak over aan de Tweede Kamer. Na felle protesten van 
met name de VVD en de PvdA, die pas in de Tweede Kamer over uitzen-
ding van de troepen wilden praten als het kabinet daartoe besloten had, 
kwam het kabinet alsnog met een positief besluit. Inmiddels had D66-
leider Boris Dittrich gedreigd uit het kabinet te stappen als de Tweede 
Kamer zou instemmen met uitzending van Nederlandse troepen naar 
Afghanistan. Tijdens het Kamerdebat waarin besloten werd tot uitzending 
van Nederlandse troepen, moest Dittrich deze dreiging intrekken en bleef 
D66 in de coalitie. 
Op 29 juni 2006 viel het kabinet nadat D66 zich terugtrok uit het kabi-
net vanwege een door die partij, maar niet door een Kamermeerderheid 
gesteunde motie van wantrouwen tegen Rita Verdonk. What’s new? Ben 
benieuwd hoe het ervoor staat als deze editie in gedrukte versie op uw 
deurmat verschijnt.

1. De Nederlandstalige versie is te vinden op nl.wikipedia.org en 
 bevat meer dan 580.000 artikelen. De Engelstalige versie is het 

grootst met ruim 3.100.000 artikelen. In totaal zijn er op 
 15 januari 2010 meer dan 14.000.000 artikelen in 271 verschillende 

talen te vinden op heel Wikipedia.
2. Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en 

de fundamentele vrijheden (EVRM).

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.

3 ■   Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 17, Nr 1, maart 2010



Vol
 17

mrt
  ’10

Inleiding

Orthopedische chirurgie is een zeer belangrijk 
doelwit van antithrombotica, d.w.z. geneesmid-
delen die de bloedstolling onderdrukken. Dit komt 
omdat grote orthopedische ingrepen één van de 
sterkste risicofactoren zijn voor het optreden van 
veneuze trombo-embolieën (VTE). Vandaar ook dat 
orthopedie een waardevolle proeftuin is voor het 
klinisch onderzoek van nieuwe antithrombotica.
In de orthopedie en ook voor andere indicaties 
gebruikte antithrombotica kunnen als volgt groeps-
gewijze worden samengevat: (1) Parenteraal: 
heparine ongefractioneerd, LMWH (low molecelair 
weight heparines), Fondaparinux en andere paren-
teraal toe te dienen thrombine-antagonisten en (2) 
per os: vitamine K-antagonisten (klassieke antico-
agulantia), orale thrombine-antagonisten (nieuw) 
en factor Xa-antagonisten (nieuw).

De antithrombotische activiteit van al deze typen 
farmaca is goed gedocumenteerd en bij adequate 
dosering in principe vergelijkbaar tussen de 
diverse groepen. Wèl zijn er belangrijke verschil-
len wat betreft de diverse voor- en nadelen van de 
genoemde groepen farmaca in de klinische praktijk. 
Deze voor- en nadelen worden globaal opgesomd 
in tabel 1. De diverse klassieke middelen brengen 

Nieuwe oraal toepasbare anticoagulantia: 
thrombine-inhibitoren en Factor Xa-antagonisten.

P.A. van Zwieten en M.G.C. Hendriks

Nieuwe, oraal werkzame antithrombotica ontlenen hun effecten aan interferentie met thrombine (Factor IIa in de 
stollingscascade). Onlangs geregistreerde voorbeelden van dergelijke van farmaca zijn dabigatran (Pradaxa®), een 
selectieve remmer van het protease-enzym thrombine en rivaroxaban (Xarelto®), een selectieve antagonist van de 
stollingsfactor Xa; dit farmacon onderdrukt de vorming van thrombine uit prothrombine.
Beide middelen zijn effectieve anticoagulantia die nuttig zijn gebleken als antithrombotica in het kader van grote 
orthopedische chirurgie, zoals heup- of knievervanging. Hun effectiviteit en veiligheid zijn onderbouwd in adequate 
‘clinical trials’. Het belangrijkste voordeel van deze middelen is hun orale toepassing als eenmalige dagelijkse dosering, 
zodat ze patiëntvriendelijker zijn dan diverse bestaande antithrombotica.

Prof. dr. P.A. van Zwieten, klinisch farmacoloog, afdeling 
Farmacotherapie, Cardiologie en Cardiothoracale Chirugie, 
Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 
1105 AZ  Amsterdam.
Dr. M.G.C. Hendriks, hoofd medisch-wetenschappelijke 
afdeling, Boehringer Ingelheim bv. Comeniusstraat 6, 
1817 MS  Alkmaar.
Correspondentie: prof. dr. P.A. van Zwieten, Academisch 
Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 1105 AZ  Amsterdam.
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qua klinische toepassing de nodige problemen met 
zich mee, zodat voortdurend verder wordt gezocht 
naar effectieve antithrombotische farmaca, die 
beter te hanteren zouden zijn. Bij deze ontwikke-
ling moet er een balans zijn tussen stolling en ont-
stolling: een hogere effectiviteit zal uiteindelijke 
leiden tot meer bloedingen. Betrekkelijk nieuw 
is de invoering van de oraal toepasbare thrombi-
neremmers en faxtor Xa-antagonisten, die in dit 
artikel nader worden besproken.

Thrombine-antagonisten

Thrombine (Factor IIa), een protease enzym, is 
een belangrijke component in de cascade die tot 
bloedstolling leidt (figuur 1). Thrombine is vooral 
van belang als activator in de vorming van fibrine 
door polymerisatie van fibrinogeen. 
Thrombine heeft bovendien enkele andere 
relevante invloeden op de stollingsprocessen tot 

Figuur 1. Schematische voorstelling van de bloedstol-
lingcascade. Let op de belangrijke positie van de facto-
ren IIa (thrombine), Xa en hun antagonisten

Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 17, Nr 1, maart 2010 ■   4
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gevolg: Stabilisatie van het gevormde fibrinestolsel 
door activering van de factor XIII, activering van de 
factoren V, VIII en XI zodat meer thrombine wordt 
gevormd (een soort autokatalyse) en activering 
van de bloedplaatjes (thrombocyten) zodat plaat-
jesklontering (thrombocyten aggregatie) wordt 
versneld en versterkt.1 

Het leek daarom logisch om te zoeken naar farmaca 
die thrombine-effecten remmen en de stolling 
via de bovengenoemde processen tegengaan. Dit 
onderzoek werd gestimuleerd door de ontdek-
king van hirudine, de werkzame stof afgescheiden 
door bloedzuigers, die de bloedstolling onder-
drukt dankzij remming van het enzym thrombine. 
Lepiridine, bivalirudine en desirudine zijn van 
hirudine afgeleide farmaca met hetzelfde wer-
kingsmechanisme als hirudine.1,2 Zoals op theo-
retische gronden mocht worden verwacht leiden 
directe thrombine-antagonisten (DTI’s) -ook de 
oraal toegepaste- tot de volgende ingrepen in 
de diverse stollingsprocessen: remming van de 
vorming van fibrine, remming van de vorming van 

nog meer thrombine (autokatalyse), minder stabi-
lisatie van het ontstane coagulum en remming van 
thrombocytenaggregatie.

Heparine, LMWH en ook hirudine en de afgeleide 
preparaten zijn alle effectieve anticoagulantia. 
Een nadeel van al deze farmaca is dat ze uitslui-
tend parenteraal kunnen worden toegediend. Deze 
beperking is een belangrijk nadeel, vooral in het 
kader van de postoperatieve thuiszorg na grote or-
thopedische ingrepen.
Vandaar dat gezocht is naar thrombine-antago-
nisten die per os kunnen worden toegediend. 
Uitgangspunt voor dit onderzoek was de thrombi-
nereceptor die de bovengenoemde effecten van 
thrombine op gang brengt.
Zodoende werden synthetische stoffen ontwikkeld, 
met relatief eenvoudige chemische structuren, 
die de diverse effecten van thrombine remmen via 
deze receptor. Daarbij werden farmaca gevonden 
die als thrombine-antagonist werkzaam zijn en 
geschikt voor toediening per os. 
Ximelagatran was het eerste farmacon van dit 

Tabel 1. Enkele relevante voor- en nadelen van de diverse groepen antithrombotica.

Antithrombotica

Heparine 
ongefractioneerd

Low moleculair weight 
heparins (LMWH) 
(bv enoxaparine)

Fondaparinux

Vitamine K-antagonisten
(acenocoumarol; 
fenprocoumon)

Directe thrombine-inhibito-
ren (DTI’s; Dabigatran 
(zie par. 2 t/m 5)

Factor Xa-antagonisten 
rivaroxaban 
(zie par. 2 t/m 5)

Voordelen

Zeer uitgebreide klinische 
ervaring. Effect te 
couperen door protamine

1x daags toedienen: 
geen labcontrole 
noodzakelijk

Goede effectiviteit; 
1x daags toedienen

Per os toedienen; 
zeer uitgebreide klinische 
ervaring

Per os; 1x daags; 
effectief; geen labcontrole 
nodig; weinig interacties

Per os; 1 x daags; 
effectief; geen labcontrole 
nodig; weinig interacties

Nadelen

Uitsluitend parenteraal 
Labcontrole noodzakelijk

Uitsluitend parenteraal 
(s.c.) Geen remming door 
protamine: 
geen labcontrole mogelijk

Uitsluitend parenteraal 
(s.c.) Geen remming door 
protamine; 
geen labcontrole mogelijk

Sterk wisselende effecten; 
voortdurend “monitoring” 
(Thrombose dienst); vele in-
teracties met andere farmaca

Nog beperkte ervaring; 
geen remming door 
protamine

Nog beperkte ervaring; 
geen remming door 
protamine

A N T I S T O L L I N G 
een kwestie van balans 

Pradaxa, gebalanceerde antistolling, oraal en zonder labcontrole1
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type. Hoewel effectief als antithromboticum via 
thrombine-antagonisme werd dit middel vanwege 
hepatotoxiciteit niet verder ontwikkeld en terug-
getrokken.2

Inmiddels is het gelukt om de directe thrombine-
antagonisten (DTI’s) te ontwikkelen die per os 
kunnen worden toegepast zonder substantiële bij-
werkingen te veroorzaken wat betreft de lever.

Het eerste voorbeeld van deze nieuwe middelen is 
dabigatran etexilaat (Pradaxa®), geregistreerd voor 
de primaire preventie van veneuze thrombo-embo-
lische aandoeningen bij volwassen patiënten die 
een electieve heup- of knievervangende operatie 
hebben ondergaan (figuur 2).3,4 De patiënten 
krijgen een enkelvoudige vaste dosering (220 
mg per os per dag) gedurende 10 of 28-35 dagen 
zonder dat controle door de thrombosedienst 

hoeft plaats te vinden. Het antistollingseffect en 
de farmacokinetiek van dabigatran zijn voorspel-
baar. Bloedingen en gastro-intestinale klachten 
(nausea, braken, obstipatie) zijn de tot dusver ge-
rapporteerde relevante bijwerkingen. Dabigatran 
wordt voornamelijk renaal geklaard en er is geen 
CYP450-afhankelijke metabolisme, zodat potenti-
ele geneesmiddeleninteracties beperkt zijn. In een 
volgende paragraaf bespreken wij de tot dusver be-
schreven klinische onderzoekingen (clinical trials).

Klinische onderzoekingen (clinical trials)
Ten behoeve van de Europese registratie van dabi-
gatran zijn twee grote fase III-studies (RE-NOVATE, 
RE-MODEL) uitgevoerd, om de optimale balans te 
vinden tussen de vermindering van het aantal VTE’s 
en het risico op het ontstaan van bloedingen.
In RE-NOVATE (totaleheupprothese; THP) en 

RE-MODEL (totalekniepro-
these; TKP) werden twee 
doseringsschema’s voor 
dabigatran onderzocht; 
220 mg eenmaal daags en 
150 mg eenmaal daags, 
met postoperatief een 
halve dosering op de dag 
van de operatie en een 
behandelduur van 6-10 
dagen (TKP) en 4-5 weken 
(THP).5,6 Dit werd verge-
leken met eenmaal daags 
40 mg enoxaparine, pre-
operatief gestart. Aan het 
einde van iedere behan-
delperiode vond venogra-
fisch onderzoek plaats. 
De twee Europese studies, 
RE-MODEL en RE-NOVATE 
laten overeenkomstige 
resultaten zien, waarbij 
het effect van dabiga-
tran 220 mg niet onder-
geschikt is aan dat van 
enoxaparine. Het effect 
van de 220mg dosering 
was (niet significant) 
beter dan dat voor de 150 
mg dosering én enoxapa-
rine. Op basis van deze 
resultaten is de 220 mg 
dosering de voorkeurs-
dosis. Bij speciale pa-
tiëntenpopulaties, zoals 
patiënten met een matig 
verminderde nierfunc-

Figuur 2. Chemische structuur van de thrombine- antagonist dabigatran (Pradaxa®). 
Dabigatran etexilaat is een pro-drug, die na orale inname wordt omgezet in de 
werkzame stof (= dabigatran).

Chemische structuur van de Factor Xa- antagonist rivaroxaban (Xarelto®)

6 ■   Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 17, Nr 1, maart 2010
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tie (creatinineklaring 30 - 50 ml/min), is 150 mg 
per dag de aanbevolen dosis. Ook de ‘gepoolde’ 
data lieten non-inferioriteit zien qua effectiviteit, 
waarbij het aantal bloedingen gelijkwaardig was.7

Remmers van de stollingsfactor xa

Stollingsfactor Xa stimuleert de activering van pro-
thrombine (factor II), zodat thrombine (factor IIa) 
ontstaat. De diverse effecten van thrombine in het 
kader van de bloedstolling werden in een vorige 
paragraaf besproken. Heparine en LMWH hebben 
via antithrombine een indirecte werking op de 
effecten van factor Xa. 
Inmiddels zijn antagonisten van factor Xa ont-
wikkeld, die de vorming en dus ook de eerder 
genoemde effecten van thrombine tegengaan.
In principe moet worden verwacht, dat de anti-
thrombotische werking van Xa- antagonisten berust 
op de afname van de thrombine(factor IIa) –con-
centratie. Tot dusver is niet duidelijk of remming 
van de thrombocytenaggregatie (via thrombine-
afname) een belangrijke rol speelt bij de anti-
thrombotische werking van factor Xa-antagonisten. 
Rivaroxaban (Xarelto®) is onlangs geregistreerd als 
oraal toepasbare Xa-antagonist, tot dusver gebruikt 
in het kader van orthopedische chirurgie (figuur 2). 
De effectiviteit is duidelijk aangetoond op basis 
van grootschalig klinisch onderzoek, te bespreken 
in een volgende paragraaf. Zoals te verwachten 
zijn bloedingen een relevante bijwerking van riva-
roxaban. Tot dusver is het gebruikelijk om rivarox-
aban eenmaal daags als een tablet à 10 mg toe te 
dienen. Rivaroxaban wordt gedeeltelijk renaal en 
gedeeltelijk via CYP450 geëlimineerd.4,8

Klinische onderzoekingen (clinical trials)
Voor de Europese registratie van rivaroxaban zijn 
verschillende fase III –studies uitgevoerd. (RECORD 
1-3). In deze studies werd rivaroxaban 10 mg 
eenmaal daags vergeleken met 40 mg eenmaal 
daags enoxaparine. De behandelduur was 5 weken 
in RECORD 1 voor THP en 2 weken in RECORD 3 voor 
TKP.9,10 In RECORD2 werd 2 weken enoxaparine ver-
geleken met 5 weken rivaroxaban bij THP.11 In al 
deze studies was 10mg rivaroxaban superieur aan 40 
mg enoxaparine met betrekking tot VTE-profylaxe.

Beschouwing

De in dit artikel beschreven ontwikkelingen laten 
zien, dat het mogelijk is om een nuttig antihtrombo-
tisch effect te verkrijgen door orale toepassing van 
farmaca die met de effecten van thrombine (factor 
II) interfereren. Dit kan gebeuren door directe, se-
lectieve remming van thrombine-effecten (via de 

thrombine-receptor), dan wel door remming van 
de vorming van thrombine door antagonisme van 
de stollingsfactor Xa. Beide typen farmaca (res-
pectievelijk dabigatran en rivaroxaban) zijn na 
orale toepassing effectief en acceptabel qua vei-
ligheid, hoewel het risico van bloedingen inherent 
blijft aan alle effectieve thrombotica/anticoagu-
lantia. Ook hier geldt dus dat er een balans moet 
bestaan tussen stolling en ontstolling: een hogere 
effectiviteit wordt nu eenmaal begeleid door een 
hoger risico van bloedingen. Het grootste voordeel 
van dabigatran en ook rivaroxaban t.o.v. reeds 
bestaande anti-thrombotica ligt dan ook in de 
toediening per os, die nog vergemakkelijkt wordt 
door de eenmalige dosering per dag. Met andere 
woorden: beide middelen zijn meer patiëntvrien-
delijk dan andere farmaca. Deze eigenschappen 
zijn zonder twijfel van groot nut in het kader 
van de grote orthopedische ingrepen, vooral wat 
betreft de postoperatieve thuiszorg. In de klinische 
studies wordt de eerste uren na chirurgie met 
nieuwe orale anticoagulantia gestart. Omdat de 
patiëntvriendelijkheid voornamelijk na ontslag uit 
het ziekenhuis een belangrijke rol zal spelen, is het 
tijdstip waarop men start met de behandeling met 
de nieuwe orale middelen een punt van discussie. 
Om de intramurale processen onveranderd te 
laten, lijkt start van de orale medicatie bij ontslag 
uit het ziekenhuis een eenvoudige oplossing. Het 
nut van beide farmaca als anticoagulantia is goed 
gedocumenteerd d.m.v. de hierboven beschreven 
klinische onderzoekingen. Naar aanleiding van 
deze clinical trials kunnen enkele kanttekeningen 
worden geplaatst.

In de registratiestudies van dabigatran of rivarox-
aban, onderzocht als profylaxe van VTE bij THR of 
TKR, zijn dezelfde eindpunten gebruikt. De veno-
grammen die werden verricht bij een verdenking 
op VTE, werden geblindeerd beoordeeld door een 
centrale, onafhankelijke beoordelingscommissie. 
Een verschil is dat bij rivaroxaban gebruik werd 
gemaakt van de McMaster criteria en bij dabiga-
tran van de Gothenburg-criteria. Deze criteria 
hebben een verschillende gevoeligheid wat ertoe 
leidt dat de VTE incidentie in het RECORD onder-
zoeksprogramma lager ligt dan in het RE-MODEL of 
RENOVATE studies.11 Ook bloedingen (ernstige, of 
klinisch relevante niet ernstige bloedingen) zijn in 
beide onderzoeksprogramma’s als veiligheidseind-
punt gemeten, maar de individuele studies hadden 
te weinig statistische ‘power om verschillen met 
betrekking tot bloedingen aan te tonen.
Een belangrijk verschil tussen de onderzoekspro-
gramma’s is dat in het RECORD programma wond-
bloedingen niet zijn geteld als ernstige bloeding. 
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Dit leidde er ook toe dat de incidentie van ernstige 
bloedingen in het RECORD onderzoeksprogramma 
lager ligt dan in de REMODEL of RENOVATE studies. 
Bovengenoemde verschillen maken een indirecte 
vergelijking tussen rivaroxaban en dabigatran on-
mogelijk. Tevens zorgen de lage incidenties in het 
RECORD programma ervoor dat subgroepen maken 
niet zinvol is en dat mogelijke trends in bloedingen 
niet kunnen worden gedetecteerd in de individuele 
studies. Een ‘gepoolde’ analyse door de FDA liet 
meer bloedingen ten opzichte van enoxaparine 
zien, wat gezien de hogere effectiviteit niet onver-
wacht is.14

Relevante verschillen tussen beide typen farmaca 
kunnen slechts blijken uit klinisch onderzoek met een 
directe vergelijking tussen beide middelen, en wel 
met toepassing van dezelfde methoden en criteria. 
Tot dusver zijn de onderzoekingen over beide nieuwe 
typen antithrombotica gericht op hun toepassing in 
de ‘grote’ orthopedische ingrepen. Het is goed voor-
stelbaar dat deze middelen van nut zullen zijn bij 
de behandeling van coronaire hartziekten of cere-
brovasculaire aandoeningen. Onderzoekingen over 
dergelijke toepassingen zijn gaande. 

Abstract

Newer, orally applicable antithrombotic agents owe their 
effects to interaction with thrombin (Factor IIa in the 
cascade of coagulation). Examples of recently registered 
agents are the following: dabigatran (Pradaxa®), a selective 
inhibitor of the protease-enzyme thrombine, and rivaroxa-
ban (Xarelto®), a selective antagonist of coagulation factor 
Xa; rivaroxaban counteracts the formation of thrombin 
from prothrombin.
Both agents are useful anticoagulants. They were proven 
to be beneficial in the frame of ‘substantial’ orthopedic 
surgery, such as hip- or knee replacement. Their efficacy 
and safety have been substantiated by means of adequate 
clinical trials. The most important advantage of these 
agents is their oral applicability as a once daily dose. As 
such they are more patient friendly than various existing 
antithrombotic drugs. 
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Schroef- en cementaugmentatie voor kleine bot-
defecten bij totaleknieprothese - gewapend beton

S. van Grinsven en C.J.M. van Loon

Inleiding: Kleine tibiale botdefecten kunnen, bij implantatie van een gecementeerde totaleknieprothese, op verschil-
lende manieren worden opgevuld. Een simpele en goedkope manier is het plaatsen van schroeven in combinatie met 
botcement.
Methode: In de periode 2002-2008 werd bij 11 patiënten (12 primaire TKP’s: 10x primaireprocedure, 2x revisie-
procedure van unicompartimentele knieprothese) deze procedure uitgevoerd en werden de radiologische (anato-
mische tibiale gewrichtlijn, cementkolomdiepte, cementscheuren en radiologische loslating) en klinische (VAS-pijn, 
VAS-tevredenheid, Oxford 12Q, KSCRS-KS en SF-12) resultaten geëvalueerd. M.b.v. de Mann-Whitney U test werd 
beoordeeld of de uitkomsten werden beïnvloed door operatie-indicatie (deformiteit / problemen unicompartimentele 
knieprothese) of cementkolomdiepte (p < 0,05).
Resultaten: Gemiddeld 2.2 jaar na operatie werd een mediane VAS-pijnscore van 3, een VAS-tevredenheid van 87, een 
Oxford 12Q score van 25, een KSCRS-kniescore van 91, een KSCRS-functiescore van 60, een SF-12 PCS van 43.9 en een 
SF-12 MCS van 55.7 gemeten. De cementkolomgrootte (range 3-14 mm) was niet van invloed op deze uitkomsten, maar 
verwijdering van een unicompartimentele knieprothese leidde tot significant meer VAS-pijn bij activiteit (p = 0.026), 
minder VAS-tevredenheid (p = 0.032) en slechtere scores t.a.v. pijn en ADL-functie op de Oxford 12 Q (p = 0.033) dan 
bij de deformiteitengroep. Er werden geen cementscheuren of radiologische loslating vastgesteld.
Discussie / conclusie: Gezien de goede resultaten en de lage kosten kan het opvullen van kleine perifere tibiale botde-
fecten m.b.v. cement en schroeven, bij de implantatie van een gecementeerde primaire TKP, overwogen worden bij 
oudere patiënten. De resultaten t.a.v. pijn, ADL-functie en tevredenheid zijn significant slechter bij revisie van een 
unicompartimentele knieprothese.

S. van Grinsven, MSc, klinisch epidemioloog / 
fysiotherapeut, Ziekenhuis Rijnstate,
Wagnerlaan 55, 6800 TA, Arnhem.
Dr. C.J.M. van Loon orthopedisch chirurg, 
Afdeling orthopedie, Ziekenhuis Rijnstate, Wagnerlaan 55, 
6800 TA, Arnhem.
Corespondentie: S. van Grinsven
E-mail: SvanGrinsven@Alysis.nl

N
ed

er
la

nd
s T

ijdschrift voor O
rthopaedie

Inleiding

De behandeling van een perifeer botdefect van 
het tibiaplateau bij een primaire of revisie totale-
knieprothese (TKP) vormt een technische uitdaging 
voor de orthopedisch chirurg. Door het perifere 
tibiale botdefect is een pijnvrije, stabiele knie 
met een functionele range of motion moeilijk te 
realiseren. Botdefecten bij een primaire prothese 
zijn meestal het gevolg van valgus/varus deformi-
teiten, cysten, osteonecrose en fracturen van het 
tibiaplateau. Een botdefect bij een revisie wordt 
meestal veroorzaakt door loslating met osteolyse 
van de primaire prothese met of zonder infectie. 
In de literatuur worden verschillende methoden 
beschreven om het perifeer tibiaal defect te her-
stellen en het alignement te corrigeren: op maat 
gemaakte TKP’s, metalen implantaataugmentaties 
(cones, wedges, blocks), grotere tibiaresectie (en 

dus een groter polyethyleen insert), bone grafting 
en cement (met of zonder schroeven).1-14 Om de 
druk op het opgevulde defectgebied te vermin-
deren kan een verlengde intramedullaire prothe-
sesteel worden gebruikt.6-13 

T.a.v. de optimale aanpak van deze perifere tibi-
ale botdefecten is echter nog veel discussie in de 
literatuur.1-14 Meestal wordt alleen bij zeer kleine 
(diepte < 5 mm) perifere tibiale botdefecten ge-
kozen voor opvullen met cement (met of zonder 
schroeven). In vitro testen hebben aangetoond dat 
deze methode, mechanisch gezien, zeker niet de 
sterkste constructie is en in potentie bedreigend 
kan zijn voor het beoogde resultaat van de ge-
wrichtsvervanging.13 Langetermijnresultaten van 
deze techniek in de literatuur tonen echter aan 
dat, zelfs bij grotere botdefecten (diepte 5 tot 10 
mm), er nauwelijks problemen t.a.v. de tibiale ge-
wrichtslijn, cementscheuren en / of loslating van 
de prothese bij de bot-cement of prothese-cemen-
tinterface zijn.1-7 De schroeven lijken het cement 
te versterken zoals gewapend beton in bouwcon-
structies.2,6 
Omdat goede langetermijneffecten verwacht 
kunnen worden en omdat in een tijd van oplopende 
kosten van de zorg methoden die goedkoop, ge-
makkelijk en betrouwbaar zijn de voorkeur dienen 
te krijgen, hebben we bij een aantal TKP-operaties 
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het opvullen van kleine perifere tibiale botdefec-
ten m.b.v. cement en schroeven uitgevoerd en de 
resultaten geëvalueerd.

Patiënten en methode

Alle patiënten waarbij tussen 1 januari 2002 en 
1 maart 2008 een gecementeerde primaire TKP 
met ‘rotating platform’ werd geïmplanteerd (LCS, 
DePuy, Leeds, Engeland) en waarbij een perifeer 
tibiaal botdefect werd gecorrigeerd met schroeven 
en cement volgens de techniek van dr. M.A. Ritter, 
zijn beoordeeld voor inclusie in deze retrospectie-
ve cohort studie. Alleen patiënten die in Ziekenhuis 
Rijnstate te Arnhem werden geopereerd door 
dezelfde orthopedisch chirurg (CJML) werden ge-
includeerd. 

Operatechniek volgens dr. M.A. Ritter:
Na tibiaresectie wordt bij defecten groter dan 5 
mm het onregelmatige en poreuze bot blootge-
steld door het verwijderen van het oppervlakkig 
granulatie weefsel. T.b.v. de cementfixatie worden 
m.b.v. een 2,3 mm boor meerdere gaten in het de-
fectgebied geboord. Bij voldoende ruimte wordt 
spongieus botgraft op de defectbodem gelegd, 
waarna de schroeven kunnen worden geplaatst. 
De kop van de schroeven (AO, klein fragment, 
lengte 50 mm) wordt tot net onder het poreuze 
beenoppervlak ingebracht, zodat het cement de 
schroefkop totaal kan omvatten. Het aantal in-
gebrachte schroeven is afhankelijk van de de-
fectgrootte. Om de cementsterkte te vergroten 
worden de schroeven zo dicht mogelijk tegen 
elkaar geplaatst.1 Nadat het cement in het perifeer 
tibiaal botdefect is aangebracht, wordt de TKP op 
de gebruikelijke wijze geplaatst. Bij onvoldoende 
ligamentaire balans wordt tevens een release en/
of inkorting uitgevoerd van de ligamenten die een 
contractuur veroorzaken.15

Het onderzoek werd in twee delen uitgevoerd. 
Gegevens t.a.v. persoonskenmerken en medische 
geschiedenis werden m.b.v. statusonderzoek 
verzameld door een onafhankelijke onderzoeker 
(SG). Daarnaast werden tijdens een reguliere post-
operatieve controle gegevens t.a.v. pijn, functie 
en stabiliteit van de knie, patiënttevredenheid 
en kwaliteit van leven verzameld (SG) m.b.v. be-
trouwbare en, zo mogelijk Nederlands, gevalideer-
de meetinstrumenten:
Visual Analoque Scales (VAS), voor pijn en patiënt-
tevredenheid, zijn ordinale schalen van 0-100, 
waarbij bij pijn 0 en bij tevredenheid 100 de beste 
score is.16 De Oxford 12-item knee questionaire 
(Oxford 12Q) bevat vragen t.a.v. pijn en kniefunc-

tie in het dagelijks functioneren (ADL), waarbij 
12 t/m 60 punten kunnen worden behaald.12 is 
hierbij de beste score.17 De Knee Society Clinical 
Rating System Knee Score (KSCRS) bestaat uit een 
kniescore en een functiescore van 0-100 punten 
per score, waarbij 100 de beste score is. De scores 
bevatten vragen t.a.v. pijn, stabiliteit en functie 
van de knie.18 De SF-12 Health Survey (SF-12) be-
oordeelt de kwaliteit van leven en bestaat uit een 
mentale-component-score (MCS) en een fysieke-
component-score (PCS). Beide scores hebben een 
range van 0-100, een gemiddelde score van 50 en 
een standaarddeviatie (SD) van 10. Een score van 
60 PCS betekent dat de patiënt, qua fysiek func-
tioneren, beter scoort dan 84% van de algemene 
populatie (1x SD).19 Gezien de bescheiden ‘sample 
size’ werd van bovenstaande meetinstrumenten de 
mediaan en de range bepaald en werd met behulp 
van de Mann-Whitney U test bekeken of de opera-
tie-indicatie (deformiteit / synovitis unicomparti-
mentele knieprothese) en de cementkolomdiepte 
van invloed waren op de uitkomst. Verschillen 
werden significant geacht bij p<0,05. 
Met staande-AP en laterale röntgenopnamen (6 
weken postoperatief en laatste reguliere controle) 
werd de maximale cementkolomdiepte (loodrech-
te afstand van parallelle lijn aan het gezonde deel 
van het tibiaplateau t.o.v. de maximale cementko-
lomdiepte), de aanwezigheid van cementscheuren 
en de anatomische tibiofemorale alignement (ana-
tomische norm: 5° valgus) beoordeeld.2-5 I.g.v. 
radiolucentie (lijn ≥ 2 mm) t.h.v. de bot-cement of 
prothese-cement interface, sclerose en/of radio-
lucentie (lijn ≥ 2 mm) rondom de schroefdraad van 
de schroeven, werd radiologische loslating gecon-
cludeerd.2-5,7

Alle statistische evaluaties zijn m.b.v. SPSS 14.0 
software uitgevoerd.

Resultaten 

Er werden naar aanleiding van de inclusiecriteria 
12 TKP’s bij 11 patiënten geïncludeerd, 7x TKP 
rechts en 5x TKP links, bij 3 mannen en 8 vrouwen 
(zie tabel 1). De redenen om over te gaan tot het 
plaatsen van een primaire TKP waren: valgusde-
formiteit (8x), varusdeformiteit (2x) en synovitis 
unicompartimentele knieprothese (2x). 10 van de 
11 geïncludeerde patiënten waren bekend met 1 
of meerdere comorbiditeiten, 5 patiënten liepen 
al met een rollator en 6 patiënten waren eerder 
aan dezelfde knie geopereerd. Van 1 geïncludeerde 
patiënt (vrouw, TKP links) zijn alleen de resultaten 
van het statusonderzoek en de röntgenopnamen (6 
weken postoperatief en laatste reguliere controle) 
geëvalueerd i.v.m. overlijden. 
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De mediane patiëntleeftijd tijdens operatie was 77 
jaar (range 56 - 88) (zie tabel 2). Naast het plaatsen 
van de TKP werd 10x een mediaal of posterome-
diaal en 2x een lateraal of posterolateraal tibiaal 
botdefect gecorrigeerd met schroeven en cement, 
waarbij bij 2 patiënten voldoende ruimte op de 
defectbodem was voor het plaatsen van een spon-
gieuze botgraft en bij 8 patiënten een release en/
of inkorting nodig was om de ligamentaire balans 
te herstellen. 3x werden 4 tibiale schroeven, 4x 3, 
4x 2 en 1x 1 tibiale schroef geplaatst. De mediane 
tibiale cementkolom was 6.5 mm (range 3 - 14). Na 
een mediane opnameduur van 8.5 dagen (range 5 
- 11), konden patiënten 7x rechtstreeks naar huis 

met fysiotherapie. Alle patiënten hadden 6 weken 
postoperatief een volledig belastbare en stabiele 
knie (mediane functie 95/5/0).
Uiteindelijk waren er 4 complicaties. 1 Patiënt 
kampte direct postoperatief met atriumfibrille-
ren, waarna medicatieaanpassing door de cardio-
loog volgde. 2 Patiënten kregen een oppervlakkige 
wondinfectie, die met goed resultaat behandeld 
werd met orale flucloxacilline en bij 1 patiënt 
luxeerde 31 maanden na de operatie het rotating 
platform insert (spin-out) bij geforceerde flexie-
beweging, waarna na onbloedige repositie een ex-
tensiebrace werd aangemeten. Er is geen recidief 
spin-out opgetreden.

Tabel 1. Persoonskenmerken en medische voorgeschiedenis

Geslacht: 3 (man), 8 (vrouw)
Operatiezijde: 7 (rechts), 5 (links)
Loophulpmiddel (rollator) voor operatie: 5 (N = 11)

Voorafgaande knieoperaties operatiezijde: 6 (N = 12) 
(unicompartimentele knieprothese 2x, osteotomie 1x, osteosynthese t.b.v. tibiaplateau 
fractuur 1x, mediale collaterale band 1x, meniscectomie 1x)

Geïncludeerde patiënten met comorbiditeit(en): 10 (N = 11) 
(hypertensie / hart-vaat problematiek 9x, TKP andere 
zijde 2x, kop hals prothese 2x,  reumatische problematiek elders 3x, 
arthrotische problematiek elders 6x, osteoporose 2x, status na 1 of 
meerdere fracturen 3x, DM 2x, positieduizeligheid 1x, 
hersenoperatie 1x, mammaoperatie 1x)

Indicatie TKP: 
- Varusdeformiteit: 8 (N = 12)
 (arthrose 6x, reuma 1x, osteonecrose 1x)
- Valgusdeformiteit: 2 (N = 12)
 (reuma 1x, instabiliteit na osteosynthese tibiaplateau 1x)
- Synovitis unicompartimentele knieprothese: 2 (N = 12)

Tabel 3: Uitkomsten meetinstrumenten (mediaan en ranges)

VAS pijn rust (0* - 100) 3 (0 - 41)
VAS pijn activiteit (0* -100) 3 (0 - 59)
VAS tevredenheid (0 - 100*) 87 (25 - 100)
Oxford 12Q score (12* - 60) 25 (12 - 32)
KSCRS-kniescore (0 - 100*) 91 (60 - 99)
KSCRS-functiescore (0 - 100*) 60 (-10 - 100)
SF-12 PCS (0 - 100*) 43.9 (28.4 - 55.5), 43.4** (10.4***)
SF-12 MCS (0 - 100*) 55.7 (31.7 - 60.8), 52.0** (9.9***)

Tijdsduur follow-up in jaren 2.2** (1.2***)

* beste score, ** gemiddelde,  *** standaarddeviatie
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Vragenlijsten
Tijdens de laatste follow-up (gemiddeld 2.2 jaar 
na operatie (SD 1.2)) werd bij de geïncludeerde 
patiënten een mediane VAS-pijnscore van 3, een 

VAS-tevredenheid van 87, een Oxford 12Q score 
van 25, een KSCRS-kniescore van 91, een KSCRS-
functiescore van 60, een SF-12 PCS van 43.9 en 
een SF-12 MCS van 55.7 gemeten (zie tabel 3). 

Tabel 2. Operatiegegevens / beloop (frequentie (N = 12), mediaan en ranges)

Leeftijd tijdens operatie: 77 (56 - 88)
Operatieduur (minuten): 70 (50 - 100)
Bloedverlies tijdens operatie (mililiter): 50 (0 - 340)

Operatiegegevens:
- Mediaal / posteromediaal defect 10x, lateraal  / posterolateraal defect 2x (N = 12)
- 4 tibiale schroeven en cement 3x, 3 tibiale schroeven en cement 4x, (N = 12)
 2 tibiale schroeven en cement 4x, 1 tibiale schroef en cement 1x
- Tevens plaatsing botgraft defectbodem 2x, tevens ligamentaire release / (N = 12)
 inkorting 8x, tevens 2 schroeven en cement femur 1x, tevens 
 tuberositas osteotomie 1x
Cementkolom in millimeter: 6.5 (3 - 14)

Prothesegegevens  TKP (LCS, Depuy, cemented): 
- Prothesemaat large 3x, prothesemaat stand+ 6x, prothesemaat stand 3x (N = 12)
- Insert 15 mm 3x, insert 12,5 mm 2x, insert 10 mm 7x (N = 12)

Postoperatief belastingsniveau:
- 100% 9x, 6 weken 50% 2x, 6 weken aantippend 1x (N = 12)

Complicaties:
- Postoperatief atriumfibrilleren 1x, wondinfectie oppervlakkig 2x, (N = 12)
 reponatie rotating platform LCS na spinout 1x

Klinische ligduur in dagen: 8.5 (5 - 11)

Natraject:
- Naar huis met fysiotherapie 7x, orthopedieproject 4x, revalidatietraject 1x (N = 12)

Flexie na 6 weken in graden, bij stabiele knie 95 (55 - 120)
Extensie na 6 weken in graden, bij stabiele knie 5 (0 - 15)

Tabel 4: Mann-Whitney U test: (gemiddelde ranggroepen en significantieniveau)

Vervanging unicompartimentele knieprothese ja / nee Cementkolom  ≥  / < 10 mm

VAS pijn rust (9.50 / 5.22), p = 0.083 (6.50 / 5.71), p = 0.691
VAS pijn activiteit (10.50 / 5.00), p = 0.026* (6.00 / 6.00 ), p = 1.000
VAS tevredenheid (1.50 / 7.00), p = 0.032* (5.50 / 6.29), p = 0.703
Oxford 12Q score (10.50 / 5.00), p = 0.033* (5.88 / 6.07) p = 0.924
KSCRS-kniescore (2.50 / 6.78), p = 0.097 (5.00 / 6.57), p = 0.448
KSCRS-functiescore (6.50 / 5.89), p = 0.813 (5.63 / 6.21), p = 0.776
SF-12 PCS (2.50 / 6.78), p = 0.098 (6.25 / 5.86), p = 0.850
SF-12 MCS (4.00 / 6.44), p = 0.345 (4.00 / 7.14), p = 0.130

* significant verschil tussen de groepen
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Patiënten waarbij tijdens de operatieprocedure 
tevens een unicompartimentele knieprothese werd 
vervangen, hadden de laatste follow-up significant 
meer pijn bij activiteit (p = 0.026), waren signifi-
cant minder tevreden (p = 0.032) en scoorden signi-
ficant slechter t.a.v. pijn en functie tijdens ADL op 
de Oxford 12 Q (p = 0.033) dan de patiënten uit de 
deformiteitengroep. De cementkolomdiepte was 
niet van invloed op de uitkomsten (zie tabel 4).

Radiologische resultaten
11 van de 12 TKP’s  hadden een correcte tibiofe-
morale alignment (5° valgus ± 2°), 1 TKP had een 
varushoek van 4°. Zes weken postoperatief waren 
geen radiolucenties, cementscheuren of radiologi-
sche loslating zichtbaar. Op de röntgenopnamen van 
de laatste reguliere controle werd 1x irregulaire ra-
diolucentie van 1 mm ter hoogte van de botcement 
interface vastgesteld. Bij 1 TKP was radiolucentie 

Figuur 1. Preoperatief patiënt 1: valgusdeformiteit rechter knie. Staande-AP röntgenopname. 
Figuur 1b. Preoperatief patiënt 1: laterale röntgenopname.
Figuur 1c. Postoperatief patiënt 1: 6° valgusangulatie TKP, kram in mediale tibiaplateau vanwege refixatie mediale 
collaterale band (inkorting nodig door langbestaande valgusstand). Posterolateraal defect opgevuld met 2 schroeven 
en 6 mm cementkolom → Geen radiolucentie of osteopenie zichtbaar. Follow-up 3.5 jaar. Staande-AP röntgenopname.
Figuur 1d. Postoperatief patiënt 1: laterale röntgenopname.
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ter hoogte van de prothese-cement interface van 
het tibiaplateau zichtbaar. Bij 3 inclusies was os-
teopenie rondom de schroeven te zien en 3x was 
een complete lijn van 1 mm radiolucentie rondom 
1 van de schroefdraden in het bot zichtbaar (zie 
figuren 2c en 2d). Er waren geen aanwijzingen 
voor cementscheuren en bij geen enkele inclusie 
kon radiologische loslating worden vastgesteld (zie 
figuren 1c, 1d, 2c, 2d).

Discussie
 
Omdat goede langetermijnresultaten en relatief 
lage kosten (in vergelijking met b.v. een maat- of 
revisieprothese) te verwachten zijn hebben we bij 
12 primaire TKP’s het opvullen van perifere tibiale 
botdefecten m.b.v. cement en schroeven uitge-
voerd en de resultaten geëvalueerd. 
De röntgenresultaten tijdens de laatste reguliere 

Figuur 2a. Preoperatief patiënt 2: varusdeformiteit linker knie. Status na osteotomie. Staande-AP röntgenopname.
Figuur 2b. Preoperatief patiënt 2: laterale röntgenopname.
Figuur 2c. Postoperatief patiënt 2: 4° valgusangulatie TKP, mediaal defect opgevuld met 2 schroeven en 6 mm 
cementkolom → mediaal en lateraal onder tibiaplateau complete lijn radiolucentie van 1 mm zichtbaar, tevens 
osteopenie rondom voorste schroef. Geen radiologische loslating. Follow-up 1.7 jaar. Staande-AP röntgenopname.
Figuur 2d. Postoperatief patiënt 2: laterale röntgenopname.
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controle zijn, ondanks de relatief korte gemid-
delde follow-up van 2.2 jaar, zeer bevredigend te 
noemen. 11 van de 12 TKP’s hadden een correcte 
tibiofemorale alignment en er werden geen ce-
mentscheuren, inzakking of radiologische loslating 
vastgesteld. Wel was er bij 2 inclusies radiolucentie 
van 1 mm ter hoogte van de bot-cement of de pro-
these-cement interface zichtbaar. Bij 6 TKP’s was 
osteopenie of radiolucentie (1 mm) rondom 1 of 
meerdere schroeven zichtbaar. Dit is waarschijnlijk 
het gevolg van stressshielding door de schroeven. 
Ook ander auteurs vermelden de vorming van 
dunne radiolucente lijnen rondom schroeven en 
interfaces bij deze operatietechniek.2-4,7 Volgens 
deze auteurs is er echter geen correlatie tussen 
radiolucentie (1mm) en klinisch succes van een 
goed gepositioneerde prothese, is de radiolucen-
tie niet progressief (maximale follow-up tot 13 
jaar) en leidt het niet tot loslating van schroeven, 
cement of prothese, ondanks de extra stress die de 
schroeven in het cement veroorzaken.2-4,7 
Naast de relatief korte follow-up zijn verdere 
beperkingen van deze studie het kleine aantal 
inclusies en het ontbreken van een 0-meting t.a.v. 
de meetinstrumenten. Ondanks het feit dat voor-
uitgang (verschil scores 0- en eindmeting) hierdoor 
niet objectief kan worden vastgesteld zijn er 
gezien de resultaten toch conclusies te verbinden 
aan deze studie. 
Tijdens de laatste follow-up waren de patiënten 
zeer tevreden (VAS-score: 87) over het pijnniveau 
(VAS-score: 3), de functie en stabiliteit van de knie 
(KSCRS-kniescore: 91) en de verkregen kwaliteit 
van leven (SF-12 PCS: gemiddeld 43.4, SF-12 MCS: 
gemiddeld 52.0). Bij deze uitstekende resultaten 
lijken de matig tot redelijke scores t.a.v. ADL-
functie (Oxford 12 Q score: 25, KSCRS-functiescore: 
60) echter iets achter te blijven. Waarschijnlijk 
verhindert de matige algehele gezondheid en 
de relatief hoge gemiddelde leeftijd (77) van 
de patiënten een adequate omzetting van de 
herkregen kniefunctie in ADL die niet per se gevoeld 
wordt als een achteruitgang in kwaliteit van leven 
t.o.v. de algemene populatie. De in deze studie 
gevonden gemiddelden van beide SF-12 componen-
ten komen namelijk nauwkeurig overeen met de 
resultaten uit de validatiestudie van Gandek et al. 
(algemene bevolking USA, leeftijdcategorie 65-74, 
SF-12 PCS: 43.7, SF-12 MCS: 52.1), waarbij bij het 
ouder worden de fysieke-component achteruit en 
de mentale-component vooruit gaat. 
Patiënten waarbij tijdens de operatieprocedure 
tevens een unicompartimentele knieprothese werd 
vervangen hadden tijdens de laatste follow-up echter 
significant meer pijn bij activiteit (p = 0.026), waren 
significant minder tevreden (p = 0.032) en scoorden 

significant slechter t.a.v. pijn en functie tijdens ADL 
op de Oxford 12 Q (p = 0.033). Het vinden van signi-
ficanties bij een non-parametrische test met deze 
kleine studiegrootte is uitzonderlijk te noemen en 
rechtvaardigt zorg t.a.v. de haalbaarheid van de 
bestudeerde operatietechniek bij deze specifieke 
groep. Uit de literatuur is bekend dat revisieresul-
taten, ongeacht operatietechniek, slechter zijn 
dan primaire resultaten.20 Een andere verklaring 
zou kunnen zijn dat de afwezigheid van valgus- of 
varusdeformiteiten in de voorgeschiedenis, en de 
daarmee samenhangende problematiek, tot een 
ander verwachtingspatroon t.a.v. het postoperatief 
functioneren leidt dat niet wordt waargemaakt. 
Aanvullend onderzoek bij grotere groepen en met 
een langere follow-up is nodig om de resultaten 
van deze studie te bevestigen en aan te tonen of er 
inderdaad een verschil in postoperatief verwach-
tingspatroon is in de verschillende groepen (defor-
miteit / unicompartimentele knieprothese). 

Conclusie

Gezien de goede resultaten en de lage kosten 
dient het opvullen van perifere tibiale botdefecten 
m.b.v. cement en schroeven, bij de implantatie van 
een gecementeerde primaire TKP, overwogen te 
worden bij oudere patiënten. De resultaten t.a.v. 
pijn, ADL-functie en tevredenheid zijn significant 
slechter bij revisie van een unicompartimentele 
knieprothese.

Abstract 

Introduction: There are several techniques available to fill 
small tibial bony defects during cemented knee arthro-
plasty. A simple and inexpensive way is to insert screws and 
cement.
Method: Between 2002-2008, this procedure was put 
into effect in 11 patients (12 primary TKP’s: 10x primary 
procedure, 2x revision procedure of uni compartimental 
knee prosthesis) and the radiographic (anatomic tibiofe-
moral alignment, cement column depth, cement cracks 
and radiographic loosening) and clinical (VAS-pain, VAS-
satisfaction, Oxford 12Q, KSCRS-KS and SF-12) results were 
evaluated. The Mann-Whitney u test was used to assess 
whether the outcomes were influenced by surgery indi-
cation (deformity/unicompartimental knee prosthesis) or 
cement column depth (p < 0.05).
Results: Average 2.2 years after surgery a median VAS-pain 
score of 3, a VAS-satisfaction of 87, an Oxford 12Q score 
of 25, a KSCRS-knee score of 91, a KSCRS-function score 
of 60, a SF-12 PCS of 43.9 and a SF-12 MCS of 55.7 was 
measured. The cement column depth (range 3-14 mm) did 
not influence these outcomes, but removal of a unicom-
partimental knee prosthesis resulted in significant more 
VAS-pain at activity (p = 0.026), less VAS-satisfaction (p = 
0.032) and worse Oxford 12Q scores (p = 0.033), regarding 
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pain and ADL-function, than in the deformity group. No 
cement cracks or radiographic loosening were observed.
Discussion/conclusion: Given the good results and the 
low costs filling small tibial bony defects with screws and 
cement, during cemented primary knee arthroplasty, may 
be considered in elderly patients. The results regarding 
pain, ADL-function and satisfaction are significantly worse 
after revision of an unicompartimental knee prosthesis. 
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Latissimus dorsi transpositie bij een massale laesie 
van de rotatorenmanchet van de schouder 

A.A. Weening en W.J. Willems

Inleiding: Een massale laesie van de rotatorenmanchet van de schouder is een niet zo zeldzame aandoening van de 
schouder. Wanneer een conservatieve behandeling niet het optimale resultaat behaald, is een operatieve interventie 
de meest geschikte behandelingsmethode. Dikwijls echter is het primair hechten van de afgescheurde pezen niet 
mogelijk. Een transpositie van de m. latissimus dorsi kan dan uitkomst bieden.
Materialen en Methoden: 16 patiënten met minimaal 2 aangedane rotator cuffspieren ondergingen een latissimus dorsi 
transpositie en werden klinisch onderzocht met een gemiddelde follow-up van 26 maanden. De patiënten populatie 
bestond uit 5 vrouwen en 11 mannen, met een gemiddelde leeftijd van 60 jaar. Bij 4 patiënten was er sprake van 
een aangedane m. subscapularis preoperatief. Resultaten werden gescoord aan de hand van de Constant Score en de 
Oxford Schouder Score. Migratie van de humeruskop werd radiografisch vastgesteld. 
Resultaten: De gemiddelde relatieve Constant Score verbeterde van 39,1% preoperatief naar 63,3% postoperatief 
(p=0,001). Pijn verbeterde van 4,3 naar 10,0 punten (0-15 punten) (p=0,008). Anteflexie verbeterde van 78,8° naar 
105,8° graden, abductie van 74,3° naar 105,8° graden. De exorotatie verbeterde met 26,2%, de endorotatie met 
8,1%. Abductie kracht verbeterde met 1 kg. Bij 9 patiënten was er, onder endorotatie, depressie van de humeruskop 
aantoonbaar, bij 5 patiënten bleef de hoogstand ongewijzigd. 3 van de 4 patiënten met een aangedane subscapularis 
behielden postoperatief een matige functie.
Conclusie: Een latissimus dorsi transpositie heeft een significant positief effect op pijnlijke en afunctionele schouders 
met een massale laesie van de rotatorenmanchet van de schouder. Een vereiste voor deze behandeling is een intacte 
subscapularis.
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Inleiding

Een ruptuur van een van de pezen van de rotato-
renmanchet van de schouder (m.supraspinatus, 
m.subscapularis, m.teres minor, m.infraspinatus), 
ook wel cufflaesie genoemd, is een veelvoorko-
mend probleem dat toeneemt met de leeftijd. 
Epidemiologische studies laten zien dat rotator 
cufflaesies toenemen met de leeftijd. Boven de 50 
jaar is er sprake van een partiële of volledige cuf-
flaesie bij 31% van de mensen, boven de 60 jaar is de 
prevalentie 50%, en boven de 80 jaar 80%.1,2 Waar 
een ruptuur van de supraspinatus pees weinig tot 
geen klachten hoeft te veroorzaken, zijn massale 
cufflaesies meestal symptomatisch met chronische 
pijn en forse invaliditeit (kracht- en functieverlies) 
als gevolg.3 
Een massale cufflaesie is een laesie, die meer 
dan 1 van de 4 pezen betreft en volgens Cofield 
groter dan 5 cm in diameter is.4,5 Meestal betreft 
het een volledige ruptuur van de supra- en infras-
pinatus pezen, minder frequent zijn de pezen van 
de subscapularis en teres minor aangedaan. Een 

onbehandelde massale cufflaesie leidt tot pijn en 
verminderde functie, wat zich laat verklaren door 
craniale migratie van de humeruskop: door afwe-
zigheid van de rotatorenmanchet, die de humerus-
kop ten opzichte van het glenoïd centreert, trekt 
de m.deltoïdeus de humeruskop naar craniaal. De 
humeruskop articuleert dan met de coraco-acro-
miale boog (acromion en ligamentum coraco-acro-
miale).6 Deze veranderingen kunnen vervolgens 
leiden tot progressieve gewrichtsaantasting, de 
een ‘rotator cuffscheur-arthropathie’; een artrose 
secundair aan een massale cuff scheur.4 

Een goede, tijdige behandeling van een cufflaesie 
is daarom noodzakelijk. Conservatieve en opera-
tieve behandelingen zijn veelvuldig beschreven. 
Hoewel er positieve resultaten bekend zijn van 
conservatieve behandelingen, vallen langeter-
mijnresultaten tegen.7,8 Steeds vaker wordt de 
voorkeur gegeven aan operatieve interventie waar 
zowel conventioneel chirurgisch herstel, als in toe-
nemende mate vernieuwende artroscopische tech-
nieken goede resultaten laten zien bij behandeling 
van kleine tot middelgrote scheuren.9-12

Het resultaat van het herstel van massale cufflae-
sies is minder goed voorspelbaar. Deze lesies gaan 
vaak gepaard met retractie van de musculotendi-
neuze unit en degeneratieve afwijkingen van de 
cuffspieren zoals vettige infiltratie en atrofie; de 
kans op herstel van de integriteit van de cuff wordt 

www.ntv-orthopaedie.nl/weening1701/i
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daardoor aanzienlijk verkleind. Daarnaast zijn 
deze afwijkingen in de spieren niet reversibel.13 

Hierdoor kan er sprake zijn van een ‘onherstelbare 
massale cufflaesie.14 
Als reparatie van de massale laesies niet mogelijk 
is, zijn er de laatste decennia 2 behandelmetho-
den beschreven: transpositie van omliggende 
spieren om de functie van de rotatorenmanchet 
over te nemen en de omgekeerde schouderpro-
these, waarbij een hemisfeer op het glenoïd wordt 
geplaatst en een steel met een kommetje in de 
humerus. In het algemeen wordt de omgekeerde 
prothese geplaatst in een schouder waar er sprake 
is van de zogenaamde ‘rotator cuffscheur-arthro-
pathie. Bij intacte gewrichtsvlakken wordt de 
voorkeur gegeven aan een peestranspositie.
De in de literatuur meest beschreven peestranspo-
sities zijn die van de deltoïdeus, pectoralis major, 
caput longum van de triceps en latissimus dorsi.15-20 
De m.latissimus dorsi is een dorso-lateraal ge-
lokaliseerde rugspier met een 4 voudige origo; 
de processes spinosi T7-12, de angulus inferior 
scapulae, de crista iliaca en de 9e–12e rib. Vanwege 
zijn insertie aan de proximale humerusschacht is 
de spier mede verantwoordelijk voor endorotatie, 
retroflexie en adductie in het schoudergewricht. 
De latissimus dorsi transpositie is voor het eerst 

beschreven door L’Episcopo, bij kinderen met een 
aangeboren plexuslaesie, waarbij de endorotatie 
contractuur werd behandeld door de latissimus 
dorsi en teres major insertie te verplaatsen naar 
de voorkant van de humerus.21 Na transpositie 
naar het tuberculum majus van de humeruskop, 
verandert de functie van de spier naar een exoro-
tator en depressor van de schouder. Door depressie 
van de humeruskop kan de deltoïdeus zijn functie 
beter uitoefenen met een verbeterde abductie en 
anteflexie van de schouder tot gevolg.
In deze studie presenteren wij de resultaten van 
een latissimus dorsi transpositie, uitgevoerd bij  
16 patiënten met een onherstelbare massale cuf-
flaesie.
 
Patiënten en methoden

16 Patiënten die tussen 2001 en 2008 een latissimus dorsi 
transpositie ondergingen waren beschikbaar voor follow-
up. 4 Patiënten werden geëxcludeerd vanwege onbereik-
baarheid of het weigeren van deelname. 
De resterende groep bestond uit 5 vrouwen en 11 mannen. 
Preoperatief werd er gebruik gemaakt van MRI. Bij allen 
was sprake van een infraspinatus- en een supraspinatuspees 
ruptuur, gepaard met invaliditeit en pijnklachten (figuur 1). 
Bij 4 patiënten was er ook sprake van een m. subscapu-
laris ruptuur. Bij 7 patiënten was sprake van een vooraf-
gaand trauma, bij 9 was geen oorzakelijke factor aan te 
wijzen. Voorafgaand aan de transpositie was bij 9 patiënten 
zonder succes geprobeerd de cuffscheur te hechten, open 
of artroscopisch. De gemiddelde leeftijd ten tijde van de 
operatie was 60 jaar (spreiding 49–71 jaar). 

Figuur 1. Preoperatieve functie bij een patiënt met 
een massale cuff lesie met een beperkte anteflexie van 
90° graden  

Figuur 2. S-vormige huidincisie lopend vanaf de voor-
begrenzing van de m. latissimus dorsi richting de 
achterzijde van de okselplooi en proximaal afbuigend 
richting de crista tuberculi minoris van de humerus. 
De m. deltoïdeus (d.), het caput longum van de m. tri-
ceps (tr.), de m. teres major (t.m.) en de m. latissimus 
dorsi (l.d.) zijn geïdentificeerd  
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Operatie 
Alle patiënten ondergingen een latissimus dorsi transpositie 
zoals beschreven door Gerber.18 De patiënt wordt in zijlig-
ging gepositioneerd. Via een S-vormige incisie in de oksel 
wordt de insertie van de latissimus dorsi opgezocht en gepre-
pareerd (figuur 2 en 3). Vervolgens wordt de pees geteugeld 
en tussen de m.teres major en m.deltoïdeus geleid en ver-
volgens zo ver mogelijk naar ventraal gefixeerd op het tu-
berculum majus, nadat via een kleine sabelhouwincisie over 
de schouder de humeruskop is vrijgelegd (figuur 4-6). Ten 
slotte wordt het deltoïdeusinterval en okselwond gesloten. 
Een brace wordt aangelegd met de arm in 30° abductie.

Revalidatie
Gedurende 6 weken werd de schouder geïmmobiliseerd 
door middel van een Velpeau mitella. Hierna volgde 6 

weken passieve oefentherapie; Vervolgens 6 weken actieve 
oefentherapie en fysiotherapie. 

Evaluatie
Alle patiënten zijn pre- en postoperatief onderzocht en ge-
evalueerd aan de hand van de Constant Score. De absolute 
score wordt gecorrigeerd voor geslacht en leeftijd. Dit 
wordt de relatieve Constant score genoemd. Daarnaast 
werd postoperatief de Oxford Schouder Score afgenomen, 
een patiënt-georiënteerde vragenlijst om pijn en ADL-
niveau vast te stellen.

Beeldvorming
Pre- en postoperatieve röntgenfoto’s werden met elkaar 
vergeleken om positieverandering van de humeruskop ten 
opzichte van het glenoïd en acromion te beoordelen. De 

Figuur 3. Peroperatieve foto toont de vrijgeprepareer-
de latissimus dorsi van zijn aanhechting op de proxi-
male humerus schacht  

Figuur 4. Nadat de vaat-zenuwvoorziening zorgvuldig 
in acht is genomen wordt de latissimus dorsi vrijgepre-
pareerd van de teres major en de pees zo ver mogelijk 
op de humerus vrijgelegd. Vervolgens wordt de pees 
geteugeld door middel van niet-oplosbare hechtingen. 
Over de schouder wordt een sabelhouw incisie gemaakt, 
waarna een klem wordt doorgevoerd naar de distale 
incisie. De m. teres minor (t.mi.) is geïdentificeerd  

Figuur 5. De latissimus dorsi (l.d.) wordt doorgetrok-
ken naar de schouder incisie, tussen het caput longum 
van de m. triceps en de m. deltoïdeus door  

Figuur 6. Peroperatieve foto toont de verankering 
van de latissimus dorsi (l.d.) op de humeruskop. Bij 
voorkeur wordt de pees verankerd op het tuberculum 
majus. Hierna wordt het deltoïdeus interval gesloten 
waarna de oksel- en schouderwond gesloten worden  

19 ■   Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 17, Nr 1, maart 2010

■   Latissimus dorsi transpositie bij een massale laesie van de rotatorenmanchet van de schouder 



• Perfecte uitlijning
• Unieke custom-made zaagmallen met anatomische fitting
• Alleen MRI nodig van de knie plus een langebeen röntgenopname
• Minder bloedverlies en minder risico op infecties 
• Bespaart operatietijd door minder handelingen
• Dé oplossing voor lastige casuïstiek

Meer precisie met 
VISIONAIRE, de perfecte 
uitlijningstechnologie VISIONAIRE™

Patiëntspecifiek instrumentarium

*smith&nephew

De patiëntspecifieke tech-
nologie VISIONAIRE stelt u in 
staat om een reeks zaagmallen 
te ontwerpen die perfect op 
de anatomie van de patiënt 
aansluiten. Slechts één  MRI 
van de knie van de patiënt 
plus een volledige langebeen 
röntgenopname zijn voldoende 
om een custom-made femur en 
tibia zaagmal te produceren.

 

VISIONAIRE™, Visie op precisie

Orthopedie
Smith & Nephew Healthcare B.V.
Postbus 525          
2130 AM Hoofddorp
T 020 - 654 3999 
F 020 - 653 2099
E holland.info@smith-nephew.com
www.smithnephew.nl



 Vol
 17

mrt
  ’10

positieverandering werd vastgesteld aan de hand van de on-
derbroken boog die normaal gesproken loopt van de glenoïd 
rand naar de nek van de humeruskop (figuur 7).

Statistische analyse
De statistische analyse van de resultaten is verricht door 
middel van de Wilcoxon non-parametrische test voor gepaarde 
data. De mate van significantie van het verschil tussen pre- 
en postoperatieve resultaten is gesteld op p < 0,05. 

Resultaten

Alle patiënten werden postoperatief onderzocht 
met een gemiddelde follow-up van 26 maanden 
(range 7–73 maanden).

Objectieve resultaten
De Constant Score liet een gemiddelde verbetering 
zien van 17,8% (p=0,001); van 32,5 punten naar 50,3 
punten. Gecorrigeerd naar leeftijd en geslacht liet 
de relatieve Constant Score een verbetering zien 
van 39,1 punten naar 63,3 punten, een verbetering 
van 24,2% (p=0,001).
De actieve anteflexie liet een verbetering zien van 
27,0° graden (p=0,017), de actieve abductie een 
verbetering van 31,5° graden (p=0,007). De actieve 
exorotatie verbeterde met 26,2% (p=0,009), de 
actieve endorotatie met 8,1% (p=0,127). 
De pijnklachten verminderden met 38% (p=0,008) 
van een gemiddelde score van 4,3 punten naar 10,0 
punten (schaal van 0-15). 
De mate van het functioneren in het dagelijkse 
leven (slapen, werken en recreatie) verbeterde 
met 27% (p=0,007).
De abductiekracht verbeterde nauwelijks, van 3,8 
punten naar 5,1 punten, een toename van 1 kg 
(p=0,073) (Tabel 1). 

Subjectieve resultaten Oxford Schouder Score 
Alle patiënten behalve 1 lieten in het domein van 
pijn en ADL een duidelijke verbetering zien; alleen 
bovenhoofdse handelingen, zoals wassen of kleding 
ophangen kostten duidelijk moeite.

Figuur 7. Röntgenfoto van de rechterschouder toont 
een normale stand van de humeruskop ten opzichte 
van het glenoïd, zonder onderbreking van de boog 
lopend vanaf de caudale rand van het glenoïd naar de 
nek van de humeruskop  

Tabel 1. Pre- en postoperatieve resultaten volgens de Constant Score
 
  Preoperatief Postoperatief P-waarde

Pijn  4.3 (range 0 -15) 10.0 (range 0 – 15) 0.008
Functie
 Anteflexie 78.8° (range 0° - 150°) 105.8° (range 0° - 180°) 0.017
 Abductie 74,3° (range 0° - 150°) 105.8° (range 0° - 180°) 0.007
 Exorotatie 3.5 (range 0 -8) 6.1 (range 0- 10) 0.009
 Endorotatie 5.8 (range 2 - 10) 6.6 (range 0 – 10) 0.127
Kracht 3.8 (range 0 – 13) 5.1 (range 0 – 9) 0.073
ADL  2.4 (range 0 – 7) 5.1 (range 0 – 10) 0.007
Constant Score 39.1 (range 16.0 – 70.0) 63.3 (range 24.0 – 100.0) 0.001

NB: Exorotatie en endorotatie weergegeven in punten conform de Constant Score
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Beeldvorming
Pre- en postoperatieve foto’s van 14 patiënten 
waren beschikbaar voor positie analyse van de hu-
meruskop. 9 Patiënten vertoonden postoperatief, 
alleen tijdens gleno-humerale endorotatie, een 
depressie van de humeruskop ten opzichte van het 
glenoïd. Bij 5 patiënten was de hoogstand van de 
humeruskop onveranderd in elke positie (Figuur 8). 
Een volledig herstelde humeruskoppositie werd bij 
geen patiënt vastgesteld. 

2 Patiënten vertoonden minimale verbetering van 
de Constant Score. Bij 1 patiënt verslechterde de 
score. Zij werden gereopereerd en kregen een 
Reverse prothese. Twee van hen hadden preope-
ratief ook een subscapularis ruptuur. De overige 2 
patiënten met een subscapularisruptuur hadden 
een matige functie, doch vonden de klinische 
situatie acceptabel gezien de afwezigheid van pijn. 
Er was 1 patiënt met een postoperatieve wond-
infectie welke gedraineerd werd. Deze patiënt 
had een matige Constant Score (48), maar wilde 
niet nogmaals geopereerd worden. Er waren geen 
verdere complicaties.

Discussie

Een massale cufflaesie is een niet zo zeldzame aan-
doening van de schouder, geassocieerd met persi-
sterende pijnklachten, functie- en krachtsverlies. 
Indien conservatieve behandeling geen effect 
sorteert lijkt operatieve interventie de meest 
geschikte behandelingsmethode te zijn. Als gevolg 
van retractie en onherstelbare degeneratie van de 
tendomusculeuze units is het primair re insereren 
van de afgescheurde pees meestal niet mogelijk.
De transpositie van de latissimus dorsi bij dergelij-

ke massale scheuren leidt tot bevredigende resul-
taten.22-24 De transpositie zoals beschreven door 
Gerber is de meest gebruikte methode. Single-
incisie technieken zijn onlangs voorgesteld als al-
ternatief met gelijkwaardige resultaten.25 

In onze serie leidde de transpositie tot een gemid-
delde relatieve Constant Score verbetering van 
39,1 tot 63,3 punten, een verbetering van 24,2%. 
Een resultaat te vergelijken met de grootste studie 
tot nu toe, Gerber et al, die een Constant Score 
verbetering van 18% liet zien.22 Behoudens 1 
patiënt gingen alle patiënten erop vooruit, zowel 
bij de Constant score alswel de Oxford score. 
De afzonderlijke parameters lieten allen een ver-
betering zien. De grootste winst werd behaald bij 
de abductie en anteflexie en bij de afname van de 
pijnklachten. Beide functies lieten een toename 
van meer dan 25° graden zien en pijnklachten re-
duceerden met 38% (figuur 9). Deze resultaten zijn 
te vergelijken met de laatste studie van Gerber die 
een pijnvermindering van 40% liet zien.22 

Met betrekking tot humeruskopmigratie werd 
gedacht dat de getransfereerde pees als effectieve 
nieuwe depressor de cranialistatie kon stoppen 
en normale positie kon herstellen. Postoperatieve 

Figuur 8. Röntgenfoto van de rechterschouder toont 
een migratie van de humeruskop ten opzichte van het 
glenoïd, met een onderbreking van de boog  

Figuur 9. 1 jaar na de latissimus dorsi transpositie: 
de anteflexie is 160° graden  
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röntgenfoto’s vertoonden echter geen of een 
minimale depressie, vooral in neutrale positie en 
exorotatie. Wanneer de schouder in endorotatie 
werd gebracht, vertoonden 9 van de 14 patiënten 
een verbeterde positionering van de humeruskop 
ten opzichte van het glenoïd. Nove-Josserand, 
op basis van een verwacht tenodesis-effect, ver-
kondigde preoperatief dezelfde hypothese, maar 
ook vergelijkbare positie-afhankelijke resultaten 
werden behaald.26 Volgens Nove-Josserand ver-
oorzaakt de endorotatie een grotere spanning van 
de getransfereerde pees over de humeruskop, wat 
kan leiden tot een minimale humeruskopdepres-
sie. 5 Patiënten vertoonden in elke positie een on-
veranderde craniale migratie van de humeruskop, 
waarvan bij 3 patiënten een reversed schouderpro-
these werd geplaatst. Andere studies laten verge-
lijkbare resultaten zien. Gerber kon postoperatief 
geen humeruskop depressie aantonen.22 Aoki sprak 
over een persisterende craniale migratie bij de 
helft van zijn patiënten.23 

Ten aanzien van de abductiekracht werd nauwelijks 
verbetering gezien: een absolute toename met 1 kg 
(5,5%), vergelijkbaar met Aoki. Patiënten bemerkten 
dat de toename van kracht vooral bij bovenhandse 
handelingen gering bleef. Deze beperkte toename 
kan worden toegeschreven aan het onvermogen van 
de getransfereerde latissimus dorsi om de humerus-
kop in het glenohumerale gewricht te centreren. 
Hierdoor kan de deltoïdeus zijn functie minder 
goed uitoefenen en blijft een grotere toename 
van abductiekracht achterwege. Patiënten werden 
hierover preoperatief ingelicht. Voor de meeste 
patiënten bleek dit geen bezwaar te zijn. Belangrijk 
was dat dagelijkse handelingen zoals boodschappen 
weer goed waren uit te voeren met een verbeterde 
functie en bovenal zonder pijn.

9 Patiënten ondergingen de transpositie als een re-
visieprocedure, nadat een eerdere poging tot re-
insereren of hechten van de rotator cuff niet was 
gelukt. Warner en Parsons beschreven minder goede 
transpositie resultaten bij patiënten die al eerder 
een rotator cuff-operatie hadden ondergaan.24 
Zij schreven dit toe aan deltoïdeusbeschadiging, 
opgelopen tijdens beide operaties. Gerber sprak 
van bijna gelijkwaardige resultaten op het gebied 
van pijn vermindering en functie verbetering, met 
een lichte voorkeur voor de transpositie als primaire 
interventie.22 In onze studie was er weinig verschil 
tussen de revisie en primaire groep (Relatieve CS 
verbetering van 23,88% vs. 24,47%). Onze primaire 
groep was echter relatief klein (6 patiënten) en had 
last van verscheidene complicaties (1x postopera-
tieve infectie, 2x sprake van subscapularis lesie, 

2x voorgeschiedenis van ‘geen cuff gerelateerde’ 
schouderoperatie).

Twee van de 4 patiënten met een subscapularis 
ruptuur ondergingen een re operatie. 1 Patiënt 
met een lage score (CS 24) wilde geen re operatie. 
Zowel Aoki als Gerber beschreven dat een afwezige 
subscapularis een negatieve invloed heeft op het 
uiteindelijke resultaat. Dit vanwege de prominente 
rol van de subscapularis bij het centreren van de 
humeruskop in de horizontale en verticale vlakken. 
In onze studie geldt deze constatering bij 3 van de 
4 patiënten met een subscapularis ruptuur. Deze 
patiënten zijn in de vroege fase van de studie ge-
opereerd, toen de aangedane subscapularis nog niet 
evident bekend stond als contra-indicatie voor deze 
transpositie. Een ingreep die te overwegen valt bij 
een tegelijk bestaande ruptuur van de subscapula-
ris, is de transpositie van de pectoralis major.
Exclusie van deze 4 patiënten resulteert in een ge-
middelde postoperatieve relatieve Constant Score 
van 69,52.

Concluderend kan gesteld worden dat een latissimus 
dorsi transpositie, een relatief eenvoudige ingreep, 
bij patiënten met een onherstelbare massale cuf-
flaesie, acceptabele resultaten geeft met weinig 
kans op complicaties. Er treedt verbetering op van 
de schouderfunctie en vermindering van de pijn. 
Toename van kracht is niet noemenswaardig, de 
patiënt dient daarop te worden gewezen bij de pre-
operatieve voorlichting. Zoals ook in andere studies 
werd aangetoond, leidt de transpositie niet tot een 
normale positie van de humeruskop ten opzichte 
van het glenoïd. Een intacte subscapularis is een 
vereiste voor deze operatie.

Abstract

Introduction: Rotator cuff tears are common among 
shoulder pathology. Both conservative as surgical treatment 
are being performed. Where primarily re-insertion of the 
torn tendons often fails, m. latissimus dorsi transfer has 
been proposed for the treatment of irreparable tears asso-
ciated with functional impairment and chronic pain.
Patients and Methods: 16 patients with tears of at least two 
complete tendons where treated with a latissimus dorsi 
transfer and where clinically reviewed after an average 
follow-up of 26 months. Patient population consisted of 
5 women and 11 men with an average age of 60 years. 4 
patients also had a deficient subscapularis function preope-
ratively. Results were obtained by using the Constant Score 
and the Oxford Shoulder Score. Humeral head migration 
was observed by radiographic imaging.
Results: The mean age and gender-matched Constant Score 
increased from 39,1 % preoperatively to 63,3 % postope-
ratively (p=0,001). The pain score improved from 4,3 to 
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10,0 points (on a scale of 0-15 points) (p=0,008). Flexion 
increased from 78,8° to 105,8° degrees, abduction from 
74,3° to 105,8° degrees. Exorotation improved with 26,2 %, 
endorotation with 8,1 % and abduction strength with 1 kg. 
9 patients showed, internally rotated, a humerushead de-
pression after transfer, no migration change was noticeable 
on 5 subjects. 3 of 4 patients with a deficient subscapularis 
had unfavorable range of motion results.
Conclusion: Latissimus dorsi transfer for the treatment of 
irreparable rotator cuff tears leads to a substantial clinical 
improvement with few complications. A good subscapularis 
function appears mandatory for good results.
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Inleiding

Op meerdere plaatsen is in ons land sprake geweest 
van pelgrimage naar bedevaartsoorden. Pelgrims 
gingen ter bedevaart om verlichting te krijgen van 
de aardse problemen die hen kwelden.  
In dit artikel worden 3 nagenoeg identieke mira-
kelverhalen belicht die een wonderbaarlijke ver-
betering van klachten na een heupluxatie beschrij-
ven. Ze werden vastgelegd in de jaren 1521, 1589 
en 1660. De beschrijvingen zijn afkomstig uit de 
toenmalige bedevaartsoorden Boxtel, Kevelaer en 
’s Hertogenbosch. De teksten zijn gevonden in een 
verzameling van bijna 1700 wonderverhalen. 

De karakteristieken van het mirakelverhaal
Mirakelverhalen tonen een redelijk uniforme 
inhoud. In een korte omschrijving vermelden ze het 
jaar waarin het gebeurde zich afspeelt, de naam van 
de betroffen vrouw en haar plaats van herkomst. In 
enkele regels worden de klachten van de patiënt 
weergegeven met eventuele behandelingen door 
doctores medicinae of meester-chirurgijns.
Als uiteindelijk alle menselijk handelen faalt wendt 
de zieke zich tot de hogere macht van God, Maria 
of een locale heilige. De zieke onderneemt een 
bedevaart naar een heiligdom en bid ter plekke om 
genezing. 
Als een genezing plaatsvindt word dit door de be-
trokkene vastgelegd in een officiële, vaak notariële, 
verklaring waarbij vooraanstaande personen zoals 
schepenen, pastoor en buren optreden als getuigen.

Voor de leesbaarheid worden de teksten in heden-
daags Nederlands weergegeven.

Drie spontane genezingen van heupluxatie in 
mirakelverhalen

J.A.C. van den Broek

In een serie van 1700 Nederlandse mirakelverhalen uit de periode 1350-1650 zijn 3 verschillende beschrijvingen 
gevonden die passen bij een heupluxatie. Het betreft telkens een jonge vrouw die na een fors trauma het beeld toont 
van een heupluxatie. Allen gaan na 2,5 tot 5 jaar op bedevaart. Tijdens het bijwonen van een eredienst waarbij ze 
knielen genezen ze alle 3. De een kan weer lopen zonder krukken de ander loopt zonder hulp weer naar huis terug 
zonder hulpmiddelen. Bij 1 van de 3 wordt met zekerheid beschreven dat de heup weer in de kom zit.

Drs. J.A.C. van den Broek, radioloog, afdeling Radiologie, 
Elkerliek Ziekenhuis, Locatie Helmond, Wesselmanlaan 25, 
5707 HA Helmond.
Correspondentie: drs. J.A.C. van den Broek
E-mail: jvdbroek@elkerliek.nl
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Figuur 1. Klassieke posterior heupluxatie in de acute fase. 
Been in flexie, endorotatie, adductie en verkorting.
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Ziektegeschiedenissen

Geertrui uit ‘s Hertogenbosch  1521
Geertrui Boertgens, woonachtig te 's-Hertogenbosch, viel 
van de trap en brak 2 ribben en een arm. Een been raakte 
uit het lid. Geertrui kon haar kleding niet aan of uit doen. 

Zonder hulp van haar kinderen kon ze niet in of uit bed 
komen. Geertrui liep 2,5 jaar met een kruk, toen zij op 5 
mei 1521 in de kerk van St. Jan te ’s-Hertogenbosch ging 
bidden. Voor het Mariabeeld kon zij ineens knielen, wat 
zij lange tijd niet had kunnen doen. Aan het einde van 
de mis die zij daar bijwoonde, was zij geheel genezen en 
ging lopend naar huis. Zij offerde haar kruk aan Maria. De 
genezing is onderzocht door heer Vranck, rector van het 
Maria-altaar, en door anderen, en is als wonder erkend.  

Anneke uit ‘s Hertogenbosch  1589
Anneke van Rijsingen uit ‘s Hertogenbosch hielp in 1587 bij 
het verhuizen van haar oom Jan Roeloff. Ze maakte een on-
gelukkige val en liep letsel op aan haar linker been en haar 
rechter arm. Om te kunnen lopen moest ze voortaan een 
schoen dragen met een verhoging van een half vierde el, 
ongeveer 10 centimeter. In juli 1588 trok zij deze schoen 
aan maar haar been was nu nog hoger komen te staan en 
inmiddels anderhalf vierde el te kort. 
In 1589 ging ze, op een wagen gezeten, op bedevaart naar 
het Heilig Bloed te Boxtel. Op 28 Mei is ze in de kerk na 
haar offer terstond na de vertoning van het Heilig Bloed 
verlost van alle pijn en ongemak, die zij tot dan gevoeld 
had.  
Haar genezing was zo volkomen, dat zij te voet naar ‘s 
Hertogenbosch is teruggekeerd. Deze plotselinge genezing 
heeft een grote vreugde in de stad verwekt. Bisschop 
Crabbeels wenste dat men “dit wonderlijk werk en mirakel 
zou beschrijven en publiceren.” Anneke en haar moeder 
leggen daarop voor notaris en getuigen een beëdigde 
verklaring af over de wonderbare genezing. Nadrukkelijk 
wordt echter gesteld dat nergens is geschreven dat haar 
benen na het wonder even lang geworden zijn en dat ze 
haar hoge schoen niet meer heeft hoeven gebruiken.  

Hermanna uit ‘s Hertogenbosch 1660
Een bijna ongelofelijk en nooit gehoord verhaal is dat 
welke zich in het jaar 1660 te Kevelaer in het bijzijn 
van duizenden mensen, geestelijken zowel als burgers 
afspeelde en bevestigd werd. Het werd zelfs door niet-
Katholieken toegegeven: het mirakel van Hermanna van 
Deursen uit ’s Hertogenbosch. Zij werd op 23-jarige leeftijd, 
door een jong mens aangestoten, viel op de grond en brak 
haar been boven de knie. Daags daarna werden dokter en 
chirurg geroepen om het been te onderzoeken; omdat het 
toen dik gezwollen was dachten ze allebei dat het niet 
gebroken was, maar alleen maar uit de kom geweest was 
en verrekt. Een heel jaar bleven ze bij die mening zonder 
aan een beenbreuk te denken. Hierna ging ze naar een 
andere chirurg die zei dat het been gebroken was en niet 
te genezen. Dat zei ook een chirurg uit Amsterdam en een 
andere uit Den Haag. Ze lag in ’s Hertogenbosch in het 
Groot Gasthuis gedurende anderhalf jaar en werd elke dag 
bezocht door een dokter en een chirurg die haar wel drie 
jaar lang onder hun hoede hadden. Pas het afgelopen jaar 
nam ze haar toevlucht tot God en zijn zegenrijke Moeder en 
toen voelde ze enige verbetering. Het been was een schoen 
korter geworden als het andere en in de tijd van deze vijf 
jaar waren wel dertig huidopeningen ontstaan. Het bot 
stond trouwens door al dat gemanipuleer een vingerbreed 
buiten het vlees. Op de avond van Maria Hemelvaart [mei] 

Figuur 2. Heupluxatie rechts. De luxatie is chronisch 
geworden. Geringe verkorting van het been en enige 
prominentie van het rechter trochanter massief.
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in het jaar 1660 bad ze te Kevelaer in de Wonderkapel. 
Ze voelde een zo grote pijn zoals ze die nog nooit eerder 
in haar ziekte gehad had. Het leek alsof al haar leden uit 
elkaar getrokken werden. 
Kort daarop werd ze door de omstanders opgetild en haar 
voet reikte nu net als de andere tot op de grond, zodat ze 
kon gaan en staan. Ook had ze voorheen in de heup een 
vlezig gezwel zo groot als een kinderhoofd, dat nu sinds de 
tijd dat ze neergeknield had, verdwenen was.
Hier kan men echt spreken van een groot wonder. Twee 
keer was het been gebroken en ter dikte van een schoen 
korter geworden. Deze verkorting, met een gezwel, is in 
een half uur verdwenen alsof het er nooit geweest was.
Dit alles heeft Hermanna met haar ziel en zaligheid getuigd 
voor de Eerwaarde Pater. M. Robyus Superior van het 
Oratorium van Kevelaer; Johannes Stalenus Landdeken van 
Geldern; jonker J. van der Sare, Oberchef van het Land van 
Waes; Petrus Cleininghs, Pastoor van Wetten en meerdere 
andere geloofwaardige personen. Hierbij moet opgemerkt 
worden dat de doktor die van een andere godsdienst was 
de uitspraak heeft gedaan: ‘het was een groot wonder van 
God’, en hij hief zijn handen ten hemel. Evenzeer getuigde 
de chirurgijn dat ze niet te genezen was geweest, geen 
enkel mens kon haar helpen, zelfs al was ze de dochter van 
de Keizer van Oostenrijk.  
De Heer President van ’s Hertogenbosch liet de schepenen 
samenkomen evenals de arts en de chirurgijn en nog 
andere personen uit de stad die het betreffende meisje 
onderzochten. Ze vonden dat ze geheel gezond was. Toen 
de president vroeg wie haar genezen had, sprak ze: ‘God 
heeft mij genezen op voorspraak van Maria’. Hij reageerde 
hierop bits met: ‘Geef God dus de eer en niet alle heilige 
en heiliginnen’. Hierop werd ze weggestuurd. ‘Door deze 
zo grote en openlijke duidelijke Genade namen verschil-
lende personen meteen het Rooms Katholieke geloof aan’, 
zo eindigt de schrijver van het verhaal.

Spontane repositie in een heiligdom

Er van uitgaande dat we hier te maken hebben 
met een posterior heupluxatie en een spontane 
repositie dan is mogelijk het repositiemechanisme 
te reconstrueren:
Tijdens het knielen zal een patiënte met een 
pijnlijke heup als eerste haar gezonde knie gebogen 
op de grond zetten en hierop gaan steunen.
Het andere, pijnlijke, been blijft daarbij met de 
voet stevig op de grond iets voor de geknielde 
knie staan. Gedurende het neerknielen zal flexie 
optreden in de geluxeerde heup en bijbehorende 
knie. Indien de patiënte tegelijkertijd bij het 
doorzakken naar haar gezonde knie, haar bek-
kenbodem naar achteronder duwt of naar de 
bodem laat doorzakken, zal de gefixeerde ge-
luxeerde heup als het ware iets naar voren glijden 
ten opzichte van het bekken. Daarmee zou een 
repositie kunnen plaatsvinden en de heupkop 
weer in de kom schieten.

Beschouwing

Meerdere zaken en met name de overeenkomsten 
vallen in deze 3 beschrijvingen op.
Het betreft telkens een jonge vrouw. De trauma’s 
die tot het heupletsel leiden zijn achtereenvol-
gens een val van de trap, vallen na aangeduwd te 
zijn door een ander en een val tijdens een verhui-
zing. Dit suggereert bij minstens 2 van de 3 dat de 
richting van het contact met het botsend oppervlak 
van voor naar achteren gericht was. 2 Van de 3 
lopen ook letsel aan de arm op tijdens het initiële 
trauma. Bij een van de 3 wordt beschreven dat 
ter plaatse van de heup een forse zwelling in de 
vorm van een bal aanwezig is. De suggestie dat de 

Figuur 3. Heupluxatie links in zeer uitgesproken vorm. 
Zeer sterk prominerend trochanter massief en forse 
beenverkorting.

Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 17, Nr 1, maart 2010 ■   26

J.A.C. van den Broek   ■



implantcast benelux  
alikruik 25

1723 hs noord scharwoude 
e-mail: info@implantcast.nl 

www.accisonline.com   
www.implantcast.nl

totale  
heupprothese

resurfacing
heupprothese

Internationaal multi-centre onderzoek heeft aan- 
getoond dat met ACCIS® heupprothesen 2 jaar  
na implantatie geen verhoging van metaalionen- 
concentraties wordt gemeten. 
Onderstaande grafieken vergelijken Cr- en Co-  
waarden van ACCIS® resurfacing heupen (goud)  
met die van niet-keramiek gecoate resurfacing  
heupen (groen) zoals gepubliceerd in  
Acta Orthop 2006 vol 77 no 5 door  
Witzleb et.al.

ADVANCED CERAMIC COATED IMPLANT SYSTEMS

Voor informatie:  



Vol
 17

mrt
  ’10

heupen naar achteren uit het gewricht geschoten 
zijn dringt zich hierbij op. Dit komt dus overeen 
met het gegeven dat 90-95% van de heupluxaties 
posterior luxaties zijn.
Een probleem bij deze casuïstiek uit het verleden is 
dat de beschrijvingen onvolledig zijn. In het geval 
van Geertrui wordt het heupgewricht zelf niet met 
name vermeld. Toch is de beschrijving dat ‘een 
been uit het lid raakt’ voor een mirakelverhaal 
specifiek genoeg om niet aan een knieprobleem te 
hoeven denken.
Fraai is ook de constatering bij Anneke en Hermanna 
dat na het ongeluk het ene been korter is geworden 
dan het andere. Dit verschil wordt bij Anneke uit-
gedrukt in de lengtemaat el om de schoenhoogte 
aan te kunnen passen. Bij Hermanna wordt het 
verschil aangeduid met de term “hoogte van een 
schoen”. Bij Anneke blijkt verder dat de beenleng-
teverkorting met de tijd verandert. Alle vrouwen 
genezen na 2½ respectivelijk 5 jaar in mei tijdens 
een kerkdienst waarbij ze knielen. Hierna kunnen 
ze allen weer normaal lopen. Zoals beschreven in 
de reconstructie zou het knielen in het heiligdom 
een verklaring kunnen bieden voor de spontane 
repositie.
De gebeurtenissen die hier op volgen pleiten daar 
niet tegen.
Anneke loopt uit Boxtel terug naar den Bosch, een 
afstand van 17 kilometer. Bij Hermanna kan aan 
de hand van de beschrijving met zekerheid gezegd 
worden dat haar benen weer even lang zijn en dat 
een aanwezige luxatie is opgeheven. Bij de andere 
twee vrouwen lijkt het klinisch beeld hier ook op 
te wijzen. Het ineens grote afstanden of zonder 
krukken gaan lopen met een geluxeerde heup lijkt 
wel erg onwaarschijnlijk. 
Alles bijeen lijkt bij deze drie vrouwen sprake 
van het beeld van een heup die uit de kom schiet. 
Vermoedelijk een posterior luxatie. Jaren later 
klikt de heup dan blijkbaar weer terug in de kom 
al dan niet geholpen door het knielen in een heilig-
domsoord. Verder zou het slapper worden van de 
langdurig opgerekte spier- en peesweefsels het te-
rugschieten bevorderd kunnen hebben. Daarnaast 
kan het voelen van minder pijn door de vele 
overweldigende indrukken tijdens de bedevaart 
van invloed zijn geweest. De bedevaartgangsters 

worden omgeven door vele biddende en zingende 
mensen en zijn hierbij intens gericht op hun eigen 
tot de hemel gerichte gebeden. Bovendien worden 
zij begeleid door ouders, familie, vrienden en 
buurtgenoten.
Toch zal, indien de geluxeerde heupen weer op hun 
plek geschoten zijn, geen enkele patiënt hierna 
volledig pijnvrij geweest zijn. Het is waarschijn-
lijk dat omgeklapte stukjes van het heupkapsel in 
het gewricht geschoven zullen zijn. En in tweede 
instantie zal een vroegtijdige inzakking van de 
heupkop op de loer gelegen hebben.  

Abstract

In a collection of 1700 Dutch miracles from 1350-1650 three 
descrip!ions were found corresponding with signs of a hip 
dislocation. Each story refers to a young woman who after 
a serious trauma shows symptoms of a hip dislocation. Each 
patient makes a pelgrimage to a sanctuary after a period 
varying between 2,5 - 5 years. During the ceremonials in 
the sacral places the woman kneel down and are being 
cured. One can walk without her crutches; the other wife 
walks home for 17 kilometres without help. In one of them 
the description shows adequate reposition of the hip.
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De totaleheupprothese (THP) worden in toenemen-
de mate toegepast (2007: 23.000 in Nederland). De 
toenemende aantallen zijn niet alleen het gevolg 
van de vergrijzing doch ook vanwege het feit dat de 
THP op steeds jongere leeftijd worden toegepast. 
Bij deze categorie patiënten heeft een THP met 
zeer proximale verankering het theoretische 
voordeel dat een revisie te zijner tijd eenvoudiger 
kan worden uitgevoerd met gebruikmaking van de 
conventionele femurcomponent.
Resurfacing lijkt hiervoor een zeer aantrekkelijk 
concept. Bij dit type THP komt nogal eens een 
complicatie voor. De meest voorkomende compli-
caties zijn kopnecrose onder de femurcomponent, 
een collumfractuur of aseptische loslating.1,2 
Wij beschrijven hier een tweetal casus waarbij de 
resurfacing prothese is gereviseerd door een druck-
schreibenprothese (DSP) waardoor zeer proximale 
verankering behouden blijft.

Ziektegeschiedenissen

Patiënt A, een 60-jarige vrouw, onderging 2006 succes een 
resurfacing THP links. In 2008 onderging zij wegens een 
concentrische coxartrose een resurfacing THP rechts.
19 Dagen postoperatief ontwikkelde zij rechts een collum-
fractuur met dislocatie (figuur 1). De geluxeerde femurkop 

werd vervangen door een DSP waarbij de acetabulumcup in 
situ werd gelaten.
Bij de controle 1 jaar postoparatief functioneerde de rechter 

De druckscheibenprothese (DSP) gebruikt voor de 
revisie van een resurfacing totaleheupprothese bij 
2 jonge patiënten
P.J.T.S. van Winterswijk, L.W. Diederix, J. Huy en P.A.G.M. Bakx

Resurfacing lijkt een zeer aantrekkelijk concept. Bij deze operatietechniek komt nogal eens een complicatie voor. De meest 
voorkomende complicaties zijn kopnecrose onder de femurcomponent, een collumfractuur of aseptische loslating.
Een ander alternatief is de druckscheibenprothese (DSP). Het voordeel van deze prothese bestaat uit het feit dat het 
indicatie gebied ruimer is. De enige voorwaarde voor toepassing van de DSP is de aanwezigheid van een goede botkwa-
liteit van het collum femoris.
Wanneer een resurfacing prothese wordt gereviseerd met de DSP, blijft het voordeel van zeer proximale veranke-
ring behouden waardoor op langere termijn de gunstige voorwaarden behouden blijven om een revisie van de heup 
optimaal te kunnen uitvoeren.
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Figuur 1. Voorachterwaartse röntgenfoto van de rech-
ter heup toont een gekantelde femurcomponent van 
een resurfacing prothese van patiënt A.
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heup goed met een Harris Hip score van 94. De controle 
röntgenfoto liet een goede stand zien van de DSP (figuur 2).

Patiënt B, een 57-jarige vrouw, onderging in 2003 een resurfa-
cing THP links. In april 2008 meldde zij zich met progressieve 
pijnklachten bij de linker heup. Een röntgenfoto liet zien dat 
er sprake was van osteolyse rond het steeltje van de femur-
component en dislocatie naar dorsaal (figuur 3).
Bij operatie bleek sprake te zijn van femurkopnecrose met 
een begeleidende collumfractuur ter plaatse van de rand 
van de femurcomponent. De acetabulumcup werd in situ 
gelaten en de femurcomponent vervangen door een DSP 
(figuur 4).
Bij controle een jaar na dato functioneerde patiënte goed 
met een Harris Hip score van 73.

Discussie

In het verleden zijn meerdere types resurfacing 
prothese toegepast die uiteindelijk een zeer te-
leurstellend resultaat gaven met een hoge inciden-
tie collumfracturen tussen de 18% en 25 %.3,4

De huidige generatie resurfacing prothesen laat op 
korte termijn betere resultaten zien, mogelijk als 
gevolg van de toepassing van beter materiaal.5,6 
Echter, langetermijnstudies zijn niet voorhanden.
Het nadeel van de resurfacing prothese blijft dat 
het indicatie gebied beperkt is. Er is een verhoogde 
kans op het ontstaan van een collumfractuur of 
op het ontstaan van botnecrose onder de femur-
component.7 Bij het acetabulum dient vrij veel 
bot te worden weggefreesd, omdat de acetabu-
lum component groter is dan bij een conventionele 
totale heuparthroplastiek.
De metaal/metaal articulatie geeft aanleiding tot 
een verhoogde concentratie metaal ionen in het 
serum, waarvan de consequenties niet bekend zijn.8

Een alternatief voor jonge patiënten met coxar-
trose is de DSP. Deze prothese wordt al 12 jaar 
met succes gebruikt in het Maasstadziekenhuis te 
Rotterdam. Daarnaast zijn er in de literatuur goede 
resultaten beschreven van deze prothese.9,10

Het voordeel van deze prothese bestaat uit het feit 
dat het indicatiegebied ruimer is. De enige voor-
waarde voor toepassing van de DSP-prothese is 
de aanwezigheid van een goede botkwaliteit van 
het collum femoris. In onze kliniek wordt de DSP 
toegepast bij patiënten die jonger zijn dan 65 jaar, 
niet alleen bij artrose, maar ook bij femurkopne-
crose of bij patiënten met reuma, SLE of Morbus 
Bechterew. 
Een ander voordeel is dat er een convenionele ace-
tabulumcup toegepast kan worden. 
Deze twee patiënten illustreren  de vroege compli-
caties die kunnen optreden na een resurfacing THP.
Een patiënt die vanwege relatieve jonge leeftijd 

Figuur 2. Bekkenfoto toont de DSP-prothese in de 
rechter heup van patiënt A, de kom van de resurfacing 
prothese is in situ gebleven.

Figuur 3. Axiale opname van de resurfacing prothese 
links.

Figuur 4. Bekkenfoto toont de DSP-prothese van 
patiënt B.
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behandeld wordt met een resurfacing THP is, 
wanneer zich vroegtijdig een complicatie voordoet, 
nog steeds relatief jong.
Wanneer een resurfacing THP wordt gereviseerd 
met de DSP, blijft het voordeel van zeer proximale 
verankering behouden waardoor op langere termijn 
de gunstige voorwaarden behouden blijven om een 
revisie van de heup optimaal te kunnen uitvoeren.

Abstract

Resurfacing hip prosthesis is a methode to preserve bone at 
the proximal femur. This type of prothesis is accompanied 
by early complications, such as femoral head necrosis of the 
bone under the femoral component, fracture of the femoral 
neck, and aseptic loosening of the femoral component.
An alternative hip prothesis is the ‘druckscheibenprothese’ 
(DSP; thrust plate prosthesis), suitable for a broader indi-
cation. To be able to use the DSP, good femoral neck bone 
quality is essential.
In case of failure of the femoral component in resurfacing 
hip prosthesis, revision with a DSP has the advantage of pre-
serving proximal femoral bone stock. This is a good situation 
for future revision surgery of the femoral component.
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Röntgenfoto’s bij unicompartimentele knieprotheses, 
het voordeel van positionering onder doorlichting.

D. Broekhuis, W. van der Weegen, K. de Sain en N.P. Kort

De follow-up van een mediale unicompartimentele knieprothese is gebaat bij goed ingeschoten röntgenfoto’s welke 
met elkaar vergeleken kunnen worden. Conventionele röntgenfoto’s zijn van ondergeschikte kwaliteit ten opzichte 
van foto’s waarbij de knie eerst gepositioneerd wordt onder doorlichting. Het maken van foto’s onder doorlichting is 
eenvoudig maar vraagt wel een aanpassing voor radiologische laboranten en beschikbaarheid van faciliteiten. Goed 
ingeschoten foto’s geven informatie over de maatvoering, positionering en mogelijke complicaties. Dit artikel dient 
als leidraad voor klinieken waar nog geen standaard doorlichtingsfoto’s worden gemaakt en geeft informatie over hoe 
deze foto’s geïnterpreteerd moeten worden.
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Inleiding

Het plaatsen van een mediale unicompartimente-
le knie prothese (UKP) wordt sinds omstreeks 1950 
toegepast. In de laatste decennia is deze therapie 
uitgegroeid tot een betrouwbare interventie bij 
patiënten met een geïsoleerde compartimentar-
trose van de knie. Wanneer er voldaan wordt aan 
de criteria voor het plaatsen van een mediale UKP 
worden er vergelijkbare resultaten behaald als bij 
een totale knie prothese (TKP).1-15 In het grootste 
gedeelte van de klinieken in Nederland wordt 
gebruik gemaakt van een UKP met een mobiel 
glijvlak tussen het femorale en de tibiacompo-
nent wat de natuurlijke biomechanica ten goede 
komt (Figuur 1). Op postoperatieve röntgenfoto’s 
kunnen een aantal aspecten worden beoordeeld. 
Belangrijk zijn de maatvoering en positionering 
van de prothese, de cementering en perope-
ratief ontstane complicaties zoals fracturen of 
fissuren. Op de langere termijn is de verankering 
van de prothese belangrijk, waarbij radiolucen-
tie en migratie een rol spelen. Het beschikken 
over goed ingeschoten röntgenfoto’s welke over 

de tijd met elkaar vergeleken kunnen worden is 
hierbij van belang.

Dit artikel toont aan dat het maken van rönt-
genfoto’s onder doorlichting de voordelen heeft 
boven conventionele opnames. Deze techniek 
wordt, hoewel eenvoudig te realiseren, in weinig 
klinieken standaard toegepast. De beschrijving 
van de röntgen- en beoordelingstechnieken in dit 
artikel heeft betrekking op de Oxford phase III UKP 
(Biomet UK Ltd, Bridgend, United Kingdom), maar 
is in grote lijnen ook van toepassingen op vergelijk-
bare UKP’s.

Verschil tussen röntgenfoto’s met en 
zonder doorlichting
 
Bij het maken van een conventionele röntgenfoto 
wordt de knie aan de hand van uiterlijke oriënta-
tiepunten gepositioneerd. De exacte positie van de 

Figuur 1. De Oxford phase III Unicompartimentele knie-
prothese.
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Tabel 1. Nadelen van conventionele röntgenopnamen 

• De plaatsing van de tibiacomponent aan de mediale cortexzijde en de varus-valgus as van de componenten is  
 door rotatie lastig te meten.

• Door kanteling van de het tibiacomponent ontstaat overprojectie. Hierdoor verdwijnt de botinterface onder  
 het component vaak gedeeltelijk of volledig. 

• Een radiolucente lijn onder het prothesecomponent kan hierdoor worden onderschat of gemist. Een foto die  
 slechts enkele graden verkeerd is ingeschoten kan een bestaande radiolucente lijn gedeeltelijk of compleet  
 verhullen. Tevens is hierdoor de cementlaag niet goed te beoordelen.

• De migratie van de componenten over de tijd is met conventionele foto’s moeilijk vast te stellen. Het is met  
 de conventionele methode praktisch onmogelijk om identiek ingeschoten foto te maken op twee verschillende  
 meetmomenten. Hierdoor kunnen kleine maar belangrijke verschillen in positionering van de componenten  
 niet nauwkeurig worden bepaald. Ook voor het vaststellen van progressie van artrose in het laterale comparti- 
 ment is het beschikken over identiek ingeschoten foto’s aan te bevelen.

prothese is aan de hand van deze uiterlijke oriën-
tatiepunten niet vast te stellen. Hierdoor worden 
prothesecomponenten vaak geroteerd of gekanteld 
gefotografeerd. Dit heeft als gevolg dat de positi-
onering en/of de belangrijke gebieden rondom de 
componenten slecht gevisualiseerd worden. Deze 
tekortkoming van conventionele röntgenfoto’s 
leidt tot een aantal belangrijke problemen bij de 
follow-up van een UKP (Tabel 1).
Voor verschillen tussen een conventionele en een 
foto gemaakt onder doorlichting zie Figuur 2.

De techniek van röntgenfoto’s onder 
doorlichting

Positionering patiënt
De werkwijze bij het vervaardigen van röntgenfo-
to’s onder doorlichting vraagt een aanpassing van 
procedures uitgevoerd door de radiodiagnostisch 
laboranten. In tegenstelling tot bij een standaard 
knieopname wordt niet gekeken naar benige ori-
entatiepunten als primaire criteria, maar wordt 
gebruik gemaakt van de geometrie van beide pro-
thesecomponenten zelf. Voor het maken van de an-
teroposterieure (AP) opname wordt de geometrie 
van de tibiacomponent gebruikt. Gezien vanaf de 
voorzijde heeft de tibiacomponent haaks op elkaar 
staande vlakken: de verticale rand, het horizontale 
plateau en de kiel (Figuur 3a). Als de silhouetten van 
deze vlakken perfect in beeld komen, is de röntgen-
straal goed gepositioneerd. De patiënt wordt eerst 
in rugligging gepositioneerd met een klein drie-
hoekig kussentje onder de knie. Standaard wordt 
de röntgenbuis 7 graden caudocraniaal gericht en 
wordt een eerste doorlichtopname gemaakt. Als 
het plateau niet precies in profiel wordt gezien, 

kan de hoekinstelling onder doorlichting worden 
aangepast. In de praktijk bleek deze instelling 
tussen de 0 en 12 graden te variëren. Vervolgens 
worden de mediale rand en kiel precies in profiel 
gebracht door het been van de patiënt enigszins te 
roteren. Als de gewenste stand is bereikt wordt een 
röntgenopname met normale belichting gemaakt. 
Afhankelijk van de beschikbare apparatuur wordt 

A B

C D

Figuur 2. Verschillen tussen conventionele en foto’s 
gemaakt onder doorlichting bij dezelfde patiënt. 
A en B:  AP opname met en zonder positionering onder 
doorlichting. C en D: laterale opname met en zonder 
positionering onder doorlichting.

32 ■   Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 17, Nr 1, maart 2010

■   Röntgenfoto’s bij unicompartimentele knieprotheses, het voordeel van positionering onder doorlichting.



Vol
 17

mrt
  ’10

de patiënt vervolgens in zij- of rugligging geposi-
tioneerd voor de laterale opname. Voor het uit-
richten wordt voornamelijk gebruik gemaakt van 
de contour van de femurcomponent. Op de eerste 
doorlichtfoto wordt beoordeeld of de femurcom-
ponent precies in profiel zichtbaar is. Indien nodig 
wordt het been van de patiënt onder doorlichting 
geroteerd om een exact uitgelijnde foto te verkrij-
gen (Figuur 3b).

Benodigde apparatuur en instellingen
Voor het vervaardigen van de foto’s is een rönt-
genapparaat met mogelijkheid tot doorlichting 
nodig. De röntgenbuis wordt standaard op 120 cm 
afstand geplaatst. De doorlichting wordt pulserend 
ingesteld op 1 puls per seconde, 60 tot 70 kV, 
zonder vergroting. Daarmee wordt een overmatige 
stralingsbelasting voorkomen en wordt voldoende 
van het femur en de tibia in beeld gebracht. De 
hoeveelheid extra straling vanwege het herhaald 
doorlichten is sterk afhankelijk van hoe snel de 
prothese optimaal in beeld is gebracht, wat mede 
afhankelijk is van ervaring van de laborant. Het 
maken van opnames onder doorlichting kan door 1 
ervaren radiodiagnostisch laborant worden gedaan 

en duurt ongeveer 6 minuten, wat iets langer is dan 
bij standaard röntgenfoto’s van het kniegewricht. 

Praktijktoepassing röntgendoorlichting

Er zijn er een aantal momenten na de implantatie 
van de UKP waar het geïndicee rd is een röntgenfoto 
te maken. Idealiter wordt een röntgenfoto gemaakt 
in de eerste dagen postoperatief, na 6 weken en na 1 
jaar. Tevens wordt een foto gemaakt bij klachten. In 
de meeste klinieken zal de benodigde doorlichtings-
kamer en personeel niet altijd beschikbaar zijn. Het 
zal voor een gemiddelde kliniek echter voldoende 
zijn om twee vaste tijdstippen per week waarop 
doorlichtingsfoto’s gemaakt worden te realiseren.

De foto direct postoperatief is voornamelijk bedoeld 
om fracturen of fissuren uit te sluiten en om de 
grove positionering van de prothesecomponenten 
in te schatten. Hiervoor voldoet een conventionele 
röntgenfoto. Het is logistiek lastig gebleken in de 
eerste dagen na de operatie een doorlichtingsfoto 
te vervaardigen. Er wordt geadviseerd om de eerste 
doorlichtingsfoto 6 weken postoperatief te maken. 
Deze foto dient ook als belangrijke referentie voor 

Figuur 3. De Oxford phase III Unicompartimentele knieprothese na positionering onder doorlichting. 
A: de AP opname met de belangrijkste geometrische oriëntatiepunten. 
B: De contour van het femorale component als referentiepunt voor de laterale opname.

A B
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de toekomst. Het laatste controlemoment is 1 jaar 
postoperatief en hierna zijn vaste controlemomen-
ten niet meer geïndiceerd. Het is wel belangrijk 
een doorlichtingsfoto te maken bij klachten. Door 
deze foto te vergelijken met de eerder gemaakte 
referentieopname kan betrouwbaar een uitspraak 
gedaan worden over mogelijke pathologie.

Interpretatie van röntgenfoto’s onder 
doorlichting

Door de Oxfordgroep is een protocol voorgesteld 
dat alle aspecten van de plaatsing van de Oxford 
phase III UKP beschrijft. Er worden 6 variabelen 
voor de tibiacomponent omschreven, 4 voor de 

Tabel 2. De meetbare variabelen bij een Oxford phase III UKP 

Femorale component (relatief t.o.v. femur) Acceptabele limieten
A/A Varus-valgus <10º varus - <10º valgus
B/B Flexie-extensie <10º flexie - <10º extensie
C/C Mediaal-lateraal Centraal
D  Posterior fit Flush of <4 mm overhang

Tibiale component (relatief t.o.v. tibia)
E/E Varus-valgus <5º varus - <5º valgus
F/F Posterio-inferieure tilt 7º + of -5º
G  Mediale plaatsing Flush of <2mm overhang
H  Posterieure fit Flush of <2mm overhang
J  Anterieure fit Flush of <5mm overhang
K  Laterale fit Flush

Insert (relatief t.o.v. tibiale component)
L  Marker centraal en parallel met het tibiale component

Bot interface
M  Parallel oppervlak:  Cement OK
N  Parallel oppervlak: Cement OK

Overig
O  Posterieure osteofyten Geen zichtbaar
P  Diepte tibiale zaagsnede Minimaal intrede cement
Q  Posterieure cortex intact Geen protrusie cement posterieur
R  Geen anterieure impingement Voldoende bot verwijderd, geen cement
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femurcomponent, 1 voor de insert en 2 voor de 
bot-interface. De 4 laatste variabelen hebben be-
trekking op de specifieke operatietechniek en/of 
pittfalls tijdens de implantatie (Tabel 2).

De klinische betekenis van bevindingen op 
röntgenfoto’s gemaakt onder doorlichting

Er is een ruime positioneringsmarge voor de ver-
schillende componenten van de Oxford phase III 
UKP, zonder dat dit klachten of levensduurverkor-
ting veroorzaakt. Tabel 2 geeft de limieten voor 
de plaatsing van de componenten aan. Door het 
sferische oppervlak van de femurcomponent is een 
malalignement van 10 graden van deze component 
en 5 graden van de tibiacomponent acceptabel.16 

De tibiacomponent dient net mediaal van de apex 
van de mediale eminentia intercondylare geplaatst 
zijn. De mediale rand van de tibiacomponent 
bevindt zich op de cortex van het mediale tibiapla-
teau of maximaal 2 millimeter erover (overhang). 
Een grotere overhang kan enthesopatische klachten 
van het mediale bandcomplex veroorzaken, terwijl 
een component dat niet afsteunt de tendens kan 
hebben om in te zakken en los te raken.17

De femurcomponent moet aan de posterieure zijde 
flush met het overgebleven kraakbeen lopen en 
anterieur moet er een ruime marge bestaan tussen 
femurcomponent en femurcondyl om impingement 
te voorkomen. 
De insert bevindt zich, hoewel radiologisch moeilijk 
vast te stellen, een aantal millimeters van de verticale 
wand van de tibiacomponent.18 De marker in de 
insert dient zich in ieder geval centraal en parallel 
ten opzichte van de tibiacomponent verhouden. 

Een radiolucente lijn onder de tibiacomponent is niet 
per definitie gecorreleerd aan loslating of andere 
complicaties, maar is in de meeste gevallen een fysi-
ologisch proces. Het is tot op heden onduidelijk wat 
dit fenomeen veroorzaakt. Er wordt bij ongeveer 63% 
van de protheses na 5 jaar een al dan niet gedeel-
telijke radiolucente lijn onder de tibiacomponent 
waargenomen zonder dat dit leidt tot een verschil 
in kniefunctie, toegenomen pijn of loslating.19 De 
meeste radiolucente lijnen zijn smaller dan 1 milli-
meter en vertonen een sclerotische radiodense lijn. 
Een slecht gedefinieerde en over de tijd progressieve 
radiolucente lijn van meer dan 2 millimeter zonder 
sclerotische lijn is hoogstwaarschijnlijk niet fysiolo-
gisch en vormt een sterke aanwijzing voor loslating 
of infectie van de prothese.20

In het eerste jaar na de implantatie kan een fysio-
logische migratie van de tibiacomponent gemeten 

worden van 0,43 millimeter distaal en 0,47 mil-
limeter anterieur. De femurcomponent kan 0,61 
millimeter proximaal en 0,35 millimeter anterieur 
migreren.21 Een rotatieverandering wordt het 
eerste jaar niet gezien. 

Wanneer er op klinische of radiologische gronden 
gedacht wordt aan loslating of infectie zijn er 
een aantal andere ondersteunende onderzoeken 
mogelijk. Een Technetium-99m (99mTc) botscan 
is sensitief maar niet specifiek aangezien na im-
plantatie een botscan meerdere jaren heet blijft. 
Dit onderzoek wordt niet geadviseerd tenzij er 
beschikking is over een scan gemaakt tijdens de 
klachtenvrije periode waarmee vergeleken kan 
worden. Beter is het dynamische onderzoek onder 
doorlichting. Door maximale flexie en extensie 
worden verschillen in de positie van hoofdzakelijk 
de femurcomponent gevisualiseerd.22 Ook kunnen 
mechanische problemen of impingement worden 
vastgesteld. Wanneer de non-invasieve methoden 
niet voldoende duidelijkheid geven, of er is een 
verdenking op interpositie van weke delen dan kan 
een artroscopie of een kleine artrotomie worden 
overwogen. Bij verdenking op een infectie kan een 
grampreparaat van een gewrichtspunctaat meer 
duidelijkheid brengen.

Bij een gedeelte van de patiënten met een mediale 
UKP treedt een laterale compartimentsartrose op. 
Het verloop van deze arthrose is vaak langzaam 
maar kan een reden zijn te converteren naar een 
TKP. Wat de rol is van patellofemorale arthrose is 
onduidelijk. Hoewel het preoperatief bestaan ervan 
geen harde contra-indicatie is voor het plaatsen 
van een UKP kan een al dan niet nieuw ontstaande 
symptomatische retropatellaire pijn of artrose niet 
worden genegeerd.18

Conclusie

Röntgenfoto’s gemaakt onder doorlichting zijn te 
prefereren boven conventionele rontgenfoto’s bij 
de professionele en structurele radiologische be-
oordeling van een Oxford phase III UKP kniepro-
these. Het maken van röntgenfoto’s onder door-
lichting leidt tot perfect ingeschoten foto’s die 
tevens goed reproduceerbaar zijn. Deze techniek 
zorgt daarmee voor een verhoogde kwaliteit van 
de follow-up van de UKP. Op goed ingeschoten 
foto’s zijn malalignement, migratie, radiolucentie 
en artrose van overige compartimenten niet direct 
aanwijzingen voor complicaties, maar dienen wel 
gedocumenteerd en in sommige gevallen gevolgd 
te worden. Door het slim combineren van de 
momenten waarop faciliteiten beschikbaar zijn 
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met de medische noodzaak van deze foto’s zal 
nagenoeg in elke kliniek een dergelijk radiologie-
protocol relatief eenvoudig te realiseren zijn. De 
aanbevelingen in dit artikel kunnen daarbij als 
leidraad dienen. 

Disclaimer
Tabel 2 en de afbeelding hierin is eigendom van Biomet 
Nederland BV of van allianties binnen Biomet Europe 
group en is gebruikt in dit artikel met toestemming van de 
Biomet Europe Group, expliciet voor wetenschappelijke 
training en/of onderwijs. Elke andere vorm van gebruik is 
verboden.
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Even polsen - de ziekte van Preiser

H.M. van West, T. Gosens en D.E. Meuffels

Dit artikel beschrijft 2 casus met een avasculaire necrose van het os scaphoideum zonder voorafgaand trauma. M. 
Preiser is een zeldzaam ziektebeeld en relatief onbekend en wordt daardoor niet tijdig herkend. De etiologie is 
onbekend. Wel zijn er risicofactoren bekend (trauma, corticosteroïdengebruik, chemotherapie, collageen vasculaire 
afwijking (SLE), alcoholabusus/roken, voorafgaande chirurgie in het polsgebied). Door het patroon van bloedvoorzie-
ning van het os scaphoideum (slechts één voedende arterie) zou er meer kans zijn op het ontstaan van een verstoring 
van de doorbloeding. Het klinisch beeld bestaat uit polsklachten met zwelling en pijn en een verminderde beweeglijk-
heid. Aanvullend onderzoek bestaat uit röntgenonderzoek middels een scaphoid-serie, aangevuld met een MRI. 
Zonder deformiteit van het os scaphoideum kan er een poging tot revascularisatie worden gedaan. Bij een collaps en 
artrose zal een scaphoidresectie of een artrodese worden verricht. Er is gezien de beperkte incidentie geen standaard 
behandeling. Concluderend moet men stellen dat het herkennen van de ziekte van Preiser van belang is zodat de be-
handeling in een vroeger stadium kan plaatsvinden, gericht op revascularisatie.
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Inleiding

De ziekte van Preiser is een avasculaire necrose van 
het os scaphoideum. Het is een zeldzame ziekte; 
van 1910 tot 2009 zijn er in de literatuur 134 casus 
beschreven.1-7 Er treedt ischemie en necrose 
op van het os scaphoideum zonder voorafgaande 
fractuur. Het zou onder andere veroorzaakt kunnen 
worden door trauma, corticosteroïdengebruik, che-
motherapie, collageen vasculaire afwijking (syste-
mische lupus), alcoholabusus/roken, voorafgaande 
chirurgie in het polsgebied. Door het relatief weinig 
voorkomen wordt het ziektebeeld vaak niet tijdig 
herkend. Revascularisatie van het os scaphoideum 
is alleen in een vroeg stadium mogelijk. Op het 
moment dat de diagnose gesteld wordt is er vaak 
al sprake van fragmentatie van het os scaphoideum 
en is een revascularisatie procedure geen optie 
meer. Dit artikel beschrijft een tweetal casus. 

Ziektegeschiedenissen

Casus 1 betreft een 41-jarige vrouw met een blanco voorge-
schiedenis. Zij presenteert zich met 8 maanden bestaande 
pijnklachten in de linker pols. De klachten zijn ontstaan na 
overmatig belasten van de pols. Patiënte is rechtshandig. 
Bij lichamelijk onderzoek van de linker pols is er zwelling en crepiteren radiocarpaal. Dorsiflexie van de pols is tot 

40 graden en palmairflexie is tot 30 graden mogelijk. 
Röntgenonderzoek van de pols toont een wat spitsere 
proximale pool van het os scaphoideum, en een scaphoid-
serie vertoont een sclerose van de proximale pool van 
het os scaphoideum met een spitser aspect (Figuur 1). In 
verband met persisterende klachten is een MRI van de linker 
pols gemaakt. De MRI toont afwijkingen in de proximale 
pool van het os scaphoideum (Figuur 2). Hierop wordt de 
diagnose avasculaire necrose van de proximale pool van 

Figuur 1. Casus 1 Röntgenonderzoek li pols AP en late-
raal: sclerose en spitser aspect proximale pool os scap-
hoideum   

Figuur 2. Casus 1 MRI onderzoek linker pols; links T1 
opname, rechts STIR opname: verlaagd signaal in de 
proximale pool van het os scaphoideum op de T1 en op 
de STIR opname veel oedeem in de distale pool van het 
os scaphoideum   

www.ntv-orthopaedie.nl/west1701/i
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het os scaphoideum gesteld. De anatomie is verstoord; de 
foto toont een crescent sign met incongruentie van het 
radio-scaphoïdale gewricht, de necrose beperkt zich niet 
tot het subchondrale bot maar heeft reeds geleid tot des-
tructie van de proximale pool. Patiënte wordt behandeld 
met een spalk en na een half jaar ter controle gezien. De 
klachten zijn onveranderd, de spalk geeft steun, maar de 
pijn persisteert. Hernieuwd röntgenonderzoek van de pols 
toont fragmentatie van de proximale pool van het os scap-
hoideum (Figuur 3). In verband met het falen van conserva-
tieve behandeling wordt in overleg met patiënte besloten 
tot een operatie over te gaan. In verband met de wens van 

patiënt om zoveel mogelijk beweeglijkheid te behouden is 
er gekozen voor een resectie van de proximale pool van 
het os scpahoideum. Op het grensvlak tussen vitaal bot en 
de necrotisch gedeformeerde proximale pool wordt een os-
teotomie met resectie van de proximale pool van het os 
scaphoideum verricht en nadien wordt het scapholunaire 
ligament gereconstrueerd middels een capsulodese (Figuur 
4). De nabehandeling bestaat uit 6 weken naviculare spalk. 
Röntgenonderzoek na 6 weken toont een Dorsal Intercalated 
Segment Instability (DISI) stand van het lunatum met een 
ScaphoLunate Advanced Collaps (SLAC) door een falen van 
de reconstructie van het scapholunaire ligament (Figuur 
5). De functionele opbouw wordt ondersteund met fysio-
therapie. 6 Maanden na operatie is er nog sprake van een 
pijnlijke en stijve pols bij dagelijks gebruik.

Casus 2 is een 27-jarige man die ter controle komt in 
verband met linker heup-, schouder- en knieklachten die 
berusten op avasculaire necrose. Dit is ontstaan als gevolg 
van een behandeling van een acuut lymfatisch lymfoom met 
stamceltransplantatie en hoge doses prednison. Terloops 
vermeldt hij ook milde polsklachten links, terwijl hij zelf 
rechtshandig is. Bij lichamelijk onderzoek van de linker pols 

Figuur 3. Casus 1 Röntgenonderzoek. Fragmentatie 
proximale pool os scaphoideum   

Figuur 4. Peroperatief aspect os scaphoideum 
linker pols   

Figuur 5. Postoperatieve controle   

Figuur 6. Casus 2 AVN van de proximale pool van het os 
scaphoideum met fragmentatie.   
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is er drukpijn in de tabatière anatomique met een dorsiflexie 
van 70 graden, een palmairflexie van 30 graden, ulnair/
radiaal deviatie is pijnlijk en beperkt. Röntgenonderzoek 
van de pols toont een afwijking van de proximale pool van 
het os scaphoideum met fragmentatie, wijzend op avascu-
laire necrose (Figuur 6). Gezien de beperkte klachten wordt 
deze afwijking conservatief behandeld, in eerste instantie 
met rust, pijnstilling en het aanpassen van de belasting, 
eventueel kan een spalk worden voorgeschreven.

Discussie

Avasculaire necrose van het os scaphoideum is in 
de meerderheid van de gevallen aanwezig bij een 
non-union van een scaphoid fractuur.8 Avasculaire 
necrose van het os scaphoideum zonder vooraf-
gaande fractuur is veel zeldzamer en wordt de 
ziekte van Preiser genoemd.9

De ziekte van Preiser is voor het eerst beschreven 
door deze Duitse orthopedisch chirurg in 1910; 
‘Eine typische posttraumatische und zur spontan-
fraktur führende ostitis des naviculare carpi’.10 

In hetzelfde jaar publiceert Kienböck een rapport 
over lunatomalacie. Dit heeft waarschijnlijk meer 
te maken met de ontwikkeling van het röntgen-
beeld in die tijd dan dat er een verband is tussen 
beide rapporten.11 Er zijn echter wel veel over-
eenkomsten in onder andere de classificatie en be-
handeling tussen de ziekte van Kienböck (oftewel 
lunatomalacie) en de ziekte van Preiser, beiden 
een vorm van avasculaire necrose van de carpalia. 
Andere locaties van avasculaire necrose in de hand 
zijn het os capitatum (beschreven door Jönssen in 
1942) en het caput van de metacarpalia, meestal 
digitus 3 (Dieterich’s disease).12

Etiologie
De ziekte van Preiser is een zeldzame ziekte, er 
zijn in de literatuur geen incidentie- of prevalen-
tie-cijfers vermeld. Corticosteroïdengebruik is na 
trauma de belangrijkste risicofactor, het kan zich 
al binnen 2 maanden na corticosteroïdengebruik 
ontwikkelen of na meer dan 78 maanden.4 Het 
risico is afhankelijk van de dagelijkse dosis en de 
totale dosis corticosteroïden. Roken heeft reeds bij 
1 sigaret een relatief risico van 3.0-3,9.4 Het komt 
vaker voor bij vrouwen en vaker in de dominante 
hand.1,2,4,13

Vascularisatie
Het belangrijkste mechanisme dat een rol speelt 
bij het ontstaan van de avasculaire necrose is een 
verstoring van de bloedvoorziening.14,15 De bloed-
voorziening verloopt in de carpalia volgens drie 
patronen, te weten via 1 arteria nutricia, via 2 
arteria nutricia zonder intraossale anastomosen 
en via 2 arteria nutricia met intraossale anasto-

mosen.12,16,17 De indeling van de bloedvoorziening 
in patronen verdeelt de carpalia over 3 groepen. 
Groep 1 bevat de carpalia waarbij de arteria 
nutricia slechts via één oppervlak binnenkomt. 
Deze groep wordt gevormd door het os capitatum, 
het os scaphoideum en 20% van alle ossa lunata. De 
carpalia in groep 2 hebben ten minste 2 gebieden 
waar bloedvaten het bot kunnen penetreren, maar 
er zijn geen anastomosen intraossaal. Hiertoe 
behoren het os trapezoideum en het os hamatum. 
Groep 3 wordt gevormd door carpalia die minstens 
2 gebieden hebben voor penetrerende arteriae 
nutriciae met aanwezig intraossale anastemo-
sen. Het os trapezium, het os triquetrum, het os 
pisiforme en 80% van alle ossa lunata vormen deze 
groep. De carpalia in groep 1 hebben door hun en-
kelvoudige bloedvoorziening relatief het grootste 
risico op verstoring hiervan.12

Presentatie en aanvullend onderzoek
De patiënt presenteert zich met spontane pols-
klachten en bij lichamelijk onderzoek dorsale 
drukpijn, zwelling, verlies van beweeglijkheid en 
verminderde knijpkracht vergelijkbaar met het 
onderzoek bij de ziekte van Kienböck.12,18 
Het aanvullend onderzoek bestaat uit een navi-
culare serie en een MRI met gadolinium, evt een 
botscan.1,9,18-20

Een botscan is wel sensitief voor het aantonen van 
een afwijking van het os scaphoideum, (100%) maar 
het is niet specifiek (25%).21 

Eventueel geeft een CT-arthrographie meer inzicht 
in fragmentatie, cystes, deformiteit en osteochon-
draal fracturen.12

Histologisch wordt osteonecrose met lege lacunae 
en necrotisch beenmerg gezien.1,22

Classificatie
Het röntgenonderzoek aangevuld met de MRI zijn 
beide noodzakelijk voor de indeling. De indeling in 
stadia volgens Herbert en Lanzetta verloopt analoog 
aan de indeling voor de ziekte van Kienböck (Tabel 
1 en 2). (19) De eerste 2 stadia van de ziekte be-
schrijven het afsterven van het bot zonder defor-
miteit met intact kraakbeen en in de laatste twee 
stadia is er sprake van deformiteit. 
De indeling volgens Kalainov maakt middels de MRI 
een onderscheid tussen 2 typen van aantasting van 
het os scaphoideum.1 Type 1 is aantasting van het 
gehele os scaphoideum, type 2 is aantasting van 
50% of minder van het os scaphoideum. In boven-
genoemde casus lijkt in beide gevallen sprake te 
zijn van een type 2. Daarnaast geeft de toevoeging 
van gadolinium intraveneus de meest betrouwbare 
beoordeling van de vascularisatie van de proximale 
pool van het os scaphoideum.9 
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Beloop
Het spontane beloop van de ziekte bestaat meestal 
uit een progressie van de AVN tot een stadium 3 
of 4 volgens Herbert en Lanzetta. De type 1 avas-
culaire necrose volgens Kalainov (van het gehele 
os scaphoideum) heeft een ongunstigere prognose 
heeft dan type 2 (alleen het proximale deel). 
Radiologische progressie leidt niet automatisch tot 
progressie van de klinische symptomen.1

Omdat de ziekte niet vaak voorkomt en in eerste 
instantie niet op röntgenonderzoek is te zien, zal 
de ziekte regelmatig worden gemist of in een later 
stadium worden herkend.

Behandeling
De behandeling bestaat uit een conservatief traject 
en een zeer uitgebreid operatief palet. 
De conservatieve behandeling kan bestaan uit, 
rust, NSAID’s, immobilisatie, infiltratie met corti-
costeroïden en elektrische stimulatie.1,12

Er zijn geen richtlijnen voor de operatieve behan-
deling van M. Preiser, daarom is er een uitgebreid 
palet van chirurgische procedures.7 De operatieve 
behandeling is afhankelijk van het stadium waarin 
de avasculaire necrose zich bevindt. De eerste 2 
stadia kunnen zich lenen voor revascularisatiepro-
cedures. Het voordeel hiervan is het behoud van de 
vorm van de carpus.
Voorbeelden van revascularisatie procedures zijn 
een artroscopische debridement met eventueel 
opboren, styloidectomie van de radius, geslo-
ten-wigosteotomie van de distale radius met als 
gevolg een decompressie van het radioscaphoidale 

gewricht.5,6,23,24 Een andere optie die reeds eerder 
succesvol werd toegepast bij de posttraumatische 
avasculaire necrose is een gevasculariseerde bott-
transplantatie. Er wordt via een dorsale of ventrale 
benadering een gevasculariseerde botpedikel uit 
de radius genomen en in het avasculaire deel van 
het scaphoid geplaatst.3,18,25,26

Bij destructie van het bot vaker zal worden gekozen 
voor een salvage procedure. Hier is een duidelijke 
analogie met de indeling volgens Ficat en behande-
ling van een avasculaire necrose van de femurkop, 
waarbij in het geval van een intacte anatomie in 
eerste instantie gekozen wordt voor revasculari-
satie en in het geval van destructie, een crescent 
sign, kiest men voor vervanging/resectie.(27, 28) 
Bij fragmentatie van het scaphoid zonder tekenen 
van artrose/artritis kan in eerste instantie een 
scaphoidresectie plaatsvinden. Voordelen hiervan 
zijn het behoud van beweeglijkheid in de pols, 
minimale resectie en de mogelijkheid om revisie-
chirurgie te doen. Een nadeel is een verstoring 
van de gekoppelde bewegingen in de carpalia. Bij 
beperkte artrose radioscaphoidaal is een proximale-
rijcarpectomie te overwegen en bij een artrose die 
zich uitbreidt naar het capitatum is een scaphoid-
excisie met een LCTH-artrodese of een polsartro-
dese een optie voor behandeling. Andere mogelijk-
heden zijn een polsartroplastiek, scaphoidprothese 
of een polsdenervatie.1,12,13,8,19,29,30-36

Casuïstiekbespreking
Bij de eerste casus is er sprake van een stadium 

Tabel 1 Stagering van de ziekte van Preiser volgens Herbert en Lanzetta

 Stadium Aanvullend onderzoek

 1 X normaal, MRI/botscan positief
 2 verhoogde densiteit proximale pool, gegeneraliseerde osteoporose
 3 fragmentatie proximale pool met of zonder pathologische fractuur
 4 carpale collaps met arthrose

Tabel 2 Stagering van de ziekte van Kienböck

 Stadium Aanvullend onderzoek

 1 X normaal, MRI/botscan positief
 2 lunatum fractuur zonder densiteits- of vormverandering verhoogde densiteit 
  van het lunatum zonder verandering in vorm of grootte evt met fractuurlijnen
 3a fragmentatie/collaps van het lunatum zonder collaps van de carpalia
 3b statische collaps van de carpalia
 4 carpale arthrose

40 ■   Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 17, Nr 1, maart 2010

■   Even polsen - de ziekte van Preiser



Expert Retrograde/Antegrade Femoral Nail 

Expert Tibial Nail  

Synthes Intramedullary Nailing. Vergroot 
uw behandel-mogelijkheden met hoekstabiele
vergrendeling. 

Dit betekent uitbreiding van
klinische opties en reduceert
het risico van secundair verlies
van reductie. Het unieke
Reamer Irrigator Aspirator
(RIA) systeem maakt sneller 
en veiliger reamen mogelijk,
alsook het oogsten van grote
hoeveelheden kwalitatief
goed autoloog bot.

Synthes biedt een moderne
pennen familie voor de behan-
deling van tibia-, femur- en
humerus fracturen, alsook een
specifieke pen voor arthrodese
van de achtervoet. Het inno-
vatieve Angular Stable Locking
System (ASLS) biedt werkelijke
hoekstabiliteit van proximale
en distale vergrendeling van
intramedullaire pennen.

Angular Stable Locking System (ASLS)  Reamer/Irrigator/Aspirator (RIA)

Expert Lateral Femoral Nail  

Expert Humeral Nail

Expert Hindfoot Arthrodesis Nail Proximal Femoral Nail Antirotation (PFNA)

11100007_IM_Nailing_205x275_NL  26.02.10  09:16  Seite 1



 Vol
 17

mrt
  ’10

3 type 2 avasculaire necrose. Type 2 heeft een 
gunstiger spontaan beloop dan type 1, maar omdat 
patiënt persisterende klachten ervaart die niet 
reageren op conservatieve maatregelen is er toch 
voor een operatieve ingreep gekozen. Aangezien 
er reeds verstoring is van de uitwendige anatomie 
van het os scaphoideum, namelijk fragmentatie 
en een crescent sign zonder artrose van het radio-
scaphoid gewricht is er sprake van een stadium 3. 
Omdat er deformiteit van het scaphoid is (stadium 
1 of 2) kan er niet meer worden gekozen voor een 
revascularisatieprocedure.
Aangezien het de wens van de patiënt is om zo min 
mogelijk beweeglijkheid in de pols te verliezen is 
niet gekozen voor een artrodese in welke vorm ook, 
maar voor een resectie van de proximale pool van 
het os scaphoideum. Hierdoor blijft de beweeglijk-
heid behouden en blijft de mogelijkheid bestaan 
om in een later stadium alsnog een artrodese te 
verrichten. Dat de reconstructie van het scapho-
lunaire ligament niet tot de gewenste stabiliteit 
en zelfs een DISI en SLAC heeft geleid, kan worden 
geweten aan het gebrek aan ondersteuning van de 
SL-reconstructie door een (tijdelijke) scaphoid-
capitatumfixatie middels een K-draad. Wellicht 
is er ten tijde van de operatie al sprake van een 
dermate hoge mate van SLAC dat een proximale-
poolresectie niet meer de gehoopte verlichting van 
de pijn met behoud van resterende beweging van 
de pols had kunnen brengen. 
Bij de tweede casus is er ook sprake van een stadium 
3 avasculaire necrose. Er is geen MRI verricht wat 
het bepalen van het type niet mogelijk maakt.

Concluderend moet men stellen dat het herkennen 
van de ziekte van Preiser van belang is zodat de 
behandeling in een vroeger stadium kan plaatsvin-
den, gericht op revascularisatie.

Abstract

This article describes two cases with an avascular 
necorsis of the scaphoid without a previous trauma. 
It is a rare disease and is often misdiagnosed. The 
aetiology is unknown, however some risk factors 
have been acknowledged (trauma, steroid use, 
chemotherapy, collagen vascular diseases like SLE, 
abuse of alcohol, smoking, previous surgery). The 
limited entrance of vessels to the scaphoid creates 
an at risk blood supply. 
Clinically Preiser’s disease presents with spontane-
ous wrist complaints with swelling and local pain 
and loss of range of motion. Further investigation 
consists of X-ray series of the scaphoid in combi-
nation with a MRI with intravenous Gadolinium. In 

case of an intact external anatomy a revascularisa-
tion of the scaphoid can be performed. When there 
is collapse and fragmentation of the scaphoid with 
or without arthrosis a salvage procedure seems 
to be the best option (scaphoid resection with or 
without an arthrodesis). 
We would like to create more awareness of Preiser’s 
disease, by which earlier recognition will be possible 
and treatment can focus on revascularisation.
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Een asielzoeker met een medisch probleem

P. Komdeur en G.J.M. Janus

Asielzoekers zijn met betrekking tot ziektekosten onderverdeeld in 4 categorieën 
Elke categorie heeft zijn eigen wettelijke regelingen t.a.v. vergoedingen voor geleverde zorg.
Asielzoekers met een permanente verblijfstatus en asielzoekers die nog wachten op een permanente verblijfstatus 
hebben regelingen waarin de meeste basiszorg wordt vergoed.
Illegalen en uitgeprocedeerde asielzoekers zijn wel verzekerd voor direct-toegankelijke zorg echter zijn per zorgaan-
bieder verschillend verzekerd voor niet -direct- toegankelijke zorg. Aan de hand van een casus worden de wettelijke 
regelen geïllustreerd.
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Inleiding

Asielzoekers zijn met betrekking tot ziektekosten 
onderverdeeld in 4 categorieën 
Elke categorie heeft zijn eigen wettelijke regelin-
gen t.a.v. vergoedingen voor geleverde zorg. Aan 
de hand van een casus beschrijven wij de wette-
lijke regeling voor het leveren van medisch niet 
noodzakelijke zorg aan een asielzoeker.

Ziektegeschiedenis

Een 26-jarige man uit Eritrea zonder permanente verblijfs-
status bezoekt het spreekuur van de orthopeed wegens 
instabiliteitklachten van zijn rechter knie. Hij speelde tot 
voor 4 jaar in het nationale basketbal team van Eritrea. 
Tijdens een wedstrijd zakte hij bij het landen door zijn 
knie waarop direct een hemartros ontstond. Wegens de 
verdenking op een ruptuur van de voorste kruisband (VKB 
ruptuur) bestond de behandeling destijds uit fysiothera-
pie gecombineerd met rust. Desalniettemin ondervond hij 
vaker episoden van giving way tijdens het basketballen. 
Een MRI-scan toonde de VKB-ruptuur en een meniscusletsel 
waarop operatieve interventie werd voorgesteld. 
Vanwege de politieke situatie in het land is patiënt naar 
Europa gevlucht. Ondertussen verblijft patiënt in Nederland 
als asielzoeker Dat wil zeggen dat hij nog geen verblijfsver-
gunning voor asiel heeft. Hij bezoekt onze orthopedische 
polikliniek met het verzoek om de aan hem voorgestelde 
operatie uit te voeren. Inmiddels heeft hij toenemende 
klachten van giving way en pijn lateraal die hem belem-

meren in zijn dagelijks functioneren. Er werd besloten 
tot het uitvoeren van een artroscopie waarbij een voorste 
kruisband ruptuur en een lateraal meniscusletsel werd 
gezien. Er vond een partiële laterale meniscectomie plaats. 
Vervolgens werd patiënt verwezen naar de fysiotherapeut 
voor het trainen van de knie. Echter na 4 weken consulteert 
hij ons opnieuw in verband met aanhoudende klachten 
van instabiliteit passend bij zijn VKB-ruptuur. Er werd hem 
voorgesteld een VKB-reconstructie te verrichten gevolgd 
door een uitgebreid revalidatieprogramma. Hierop rees 
bij ons de vraag welke regelingen er in ons land zijn ten 
aanzien van het verlenen van medisch niet noodzakelijke 
zorg aan asielzoekers / statushouders / uitgeprocedeerde 
asielzoekers.

Beschouwing

Voordat deze vraag beantwoord kan worden zal 
men zich moeten realiseren dat er van rijkswege 
een onderscheid gemaakt wordt in verschillende 
categorieën asielzoekers. De eerste categorie is 
de asielzoeker die nog geen verblijfsvergunning 
heeft. Hij kan verblijven in een asielzoekers-
centrum of onder verantwoordelijkheid van het 
Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA) een 
verblijfplaats buiten het asielzoekerscentrum 
hebben, in afwachting op de beslissing op het asiel-
verzoek. Deze groep is verzekerd via de Regeling 
Zorg Asielzoekers (RZA).1 Deze beschrijft de ziek-
tekostenregeling die het COA heeft opgesteld 
voor asielzoekers vanaf 2009. Het COA heeft de 
uitvoering hiervan in handen gegeven van Menzis 
COA Administratie B.V. (MCA). Derhalve heeft onze 
patiënt recht op bijna alle voorzieningen die vallen 
onder het basispakket van de zorgverzekering en 
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). 
Voor vluchtelingen die een permanente verblijfs-
status hebben gekregen, gelden dezelfde regels als 
voor andere inwoners van Nederland. Zij moeten 
zich aanmelden bij een zorgverzekeraar binnen 4 
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maanden nadat ze hun permanente verblijfsver-
gunning hebben gekregen. Zij hebben recht op alle 
zorg die binnen de zorgverzekering valt, dus zowel 
binnen het basispakket als de eventueel gekozen 
aanvullende verzekering. 
Is de asielzoeker uitgeprocedeerd en valt hij niet 
onder verantwoordelijkheid van het COA, dan is 
het niet mogelijk een beroep te doen op de RZA. 
Dit betreft de derde groep asielzoekers. Indien 
het niet in het vermogen van de uitgeprocedeerde 
asielzoeker ligt om de medische kosten te voldoen 
dan kan de hulpverlener de kosten declareren bij 
het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).2 Voor 
zorg waarvoor een recept of indicatie nodig is, 
kunnen alleen de zorgaanbieders waarmee CVZ 
contracten heeft afgesloten de kosten declareren. 

De laatste groep asielzoekers zijn de illegalen. 
Hier worden twee groepen mensen aangeduid: 
vreemdelingen die geen verblijfsrecht hebben in 
Nederland (vaak ook ex-asielzoekers genoemd) en 
de zogeheten ‘kale illegalen’. Dit zijn vreemdelin-
gen die geen verblijfsrecht hebben in Nederland 
en nooit een verblijfsrechtelijkeprocedure zijn 
gestart. Deze mensen hebben wel recht op 
medisch noodzakelijke zorg.3 De behandelend arts 
bepaalt wanneer er sprake is van medisch nood-
zakelijke zorg. Dit is de zorg die verleend wordt 
bij levensbedreigende situaties of als iemand es-
sentiële functies dreigt te verliezen. Ook kan het 

gaan om zorg die noodzakelijk is om te voorkomen 
dat iemand een gevaar wordt voor anderen, zoals 
het geval kan zijn bij bepaalde infectieziekten. De 
koppelingswet bepaalt dat ‘vreemdelingen zonder 
verblijfsvergunning’ (illegalen) geen recht hebben 
op o.a. een basisverzekering volgens de zorgverze-
keringswet. Niettemin kan medisch noodzakelijke 
hulp hen niet worden geweigerd. De vreemdeling 
zonder verblijfsvergunning dient zelf de rekening 
van de behandeling te voldoen. Indien hij daartoe 
niet in staat is kan een zorgaanbieder vanaf 1 januari 
2009 onder voorwaarden aanspraak maken op een 
financiële vergoeding van oninbare kosten conform 
een nieuwe regeling die wordt uitgevoerd door 
het CVZ. Deze regeling maakt onderscheid tussen 
twee soorten medische hulpverlening, te weten de 
direct toegankelijke en de niet-direct toegankelij-
ke zorg.2 Onder de direct toegankelijke zorg wordt 
verstaan de zorg die zonder recept, verwijzing of 
indicatie kan worden ingeroepen en doorgaans ook 
direct dient te worden verleend. Hieronder valt de 
meeste eerstelijnszorg (met uitzondering van far-
macologische therapie) en de acute hulpverlening 
die plaatsvindt in het ziekenhuis. Zorgaanbieders 
kunnen de oninbare kosten van de direct toegan-
kelijke zorg aan illegalen gedeeltelijk declareren 
bij het CVZ. Onder de niet direct-toegankelijke 
zorg wordt verstaan de zorg die pas kan worden 
geleverd na het verkrijgen van een recept, ver-
wijzing of indicatiestelling. Het gaat dan om zorg 
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Figuur 1: Beslisboom  Zorg voor  de Asielzoeker. CVZ: College voor Zorgverzekeringen
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geleverd door apotheken, ziekenhuizen, ggz-in-
stellingen, verpleeghuizen en ambulancediensten. 
Alleen zorgaanbieders die het CVZ voor dit doel 
heeft gecontracteerd, kunnen aanspraak maken op 
een tegemoetkoming in de kosten. 
Een beslisboom van de te volgen route is opgenomen 
in figuur 1. 

Vervolgens vroegen we ons nog af of de duur van het 
revalidatietraject van invloed is op het moment van 
eventuele uitzetting bij uitgeprocedeerde asiel-
zoekers. Navraag bij de Dienst Terugkeer & Vertrek 
(DTV) leerde ons dat indien de zorg in het land 
van herkomst verleend kan worden de terugkeer 
niet wordt opgeschort.4 In dat geval wordt de 
medische behandeling in theorie overgenomen 
door instanties in het land van herkomst. Mocht 
de betreffende zorg niet beschikbaar zijn dan kan 
de terugkeer plaatsvinden zodra het revalidatie-
traject is afgerond dan wel op het moment dat de 
medische zorg wel beschikbaar is. Deze beslissing 
wordt voor elke patiënt individueel genomen. Dus 
altijd in overleg met de DTV. 

Concluderend is de medische zorg op papier 
voor deze diverse groep patiënten geregeld. Een 
positief signaal in deze tijd van marktwerking in 

de zorg. Voor de patiënt uit onze casus werd de 
zorg vergoed via de RZA. Inmiddels heeft hij een 
permanente verblijfsvergunning en daarnaast een 
stabiele knie zonder klachten.

Abstract

Asylum seekers are on health divided into 4 categories. Each 
category has its own legislation for medical care costs.
Applicants with permanent residence status and asylum 
seekers still awaiting a permanent residence status arran-
gements have legislation in which most basic care is reim-
bursed.
Illegal immigrants and failed asylum seekers have been 
insured for direct care but are accessible by different he-
althcare insurance for non-direct-care access. Using a case 
illustrates the legal rules.
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Nederlands onderzoek in buitenlandse tijdschriften

Vraagstelling Is er een effect van bracing bij thora-
columbale wervel fracturen?

Locatie AMC Amsterdam

Patiënten Studies waarin een vergelijk gemaakt 
wordt tussen een conservatieve behandeling met 
brace versus een controle groep conservatief, 
volledig functioneel. Geëxcludeerd werden de 
patiënten met een neurologische uitval en patholo-
gische fracturen.

Uitkomstmaat Literatuur search outcome scores 
betrekking hebbend op: radiologie, functie, pijn, 
angst, activiteiten status, werkhervatting en 
quality of life.

Resultaten Er bestaan geen RCT’s, slechts 7 studies 
voldeden aan de minimumeisen.

Conclusies Er bestaat geen evidence voor positieve 
effectiviteit van een brace behandeling bij trau-
matische stabiele wervelfracturen.

Commentaar Het betreft hier een literatuurstu-
die van systematic reviews, randomized controlled 
trials and controlled trials. 
Er werd op een keurige wijze volgens de van Tulder 
criteria gekeken welke studies voldeden aan een 
minimum aantal eisen. Het opvallende (en eigenlijk 
ook weer niet) is dat er geen enkele studie voldeed 
aan meer dan de 50 % van vereiste criteria.1 Dit 
bevestigt weer eens hoe methodologisch zwak veel 
orthopedische studies/publicaties zijn. Er werden 
uiteindelijk 647 patiënten gevonden met een aller-
hande geclassificeerde wervelfracturen. Er werd 
in de studie geen duidelijk classificatiesysteem 
gebruikt. De discussie omtrent stabiliteit werd 
evenmin gevoerd. Hedentendage is deze discussie 
door het nieuwe classificatie syteem van de trans-

atlantische trauma study werkgroep, de TLISS-score 
nieuw leven ingeblazen. Dit scorings-systeem biedt 
voor dit moment naar het lijkt de best werkbare 
classificatie in stabiel dan wel instabiel. Al moet 
gezegd worden dat dit classificatiesysteem nu juist 
in een validatiestudie is betrokken.
Aangemerkt dient te worden dat het hier een studie 
betrof met bracing als therapie en geen goed aan-
gemeten afneembaar gipscorset. De therapie-
trouw van bracing is bij patiënten in het algemeen 
laag omdat de brace zelden comfortabel zit. De 
draagduur van de brace varieerde van 32 dagen tot 
9 maanden.
De behandeling middels casting/gipscorset welke 
vroeger veel opgeld deed was gebaseerd op de mo-
gelijkheid van ligamentotaxis waardoor er enige 
indirecte redressie van de fractuur mogelijk werd 
gemaakt.
Recent hebben Weninger et al. opnieuw laten zien 
dat het geen significante verbetering in röntgen 
belden en in klinische outcome geeft om patiënten 
te corseteren bij conservatieve behandeling van 
stabiele wervelfracturen.2

Er werd tevens gekeken naar de complicaties in 
beide behandelde groepen. Deze werden zeer 
slecht beschreven in alle 7 onderzochte studies. Er 
werd alleen in de artikelen gemeld dat er geen ver-
slechtering in de neurologische status werd gezien 
maar verder werd er niets gescoord. 
Bovendien heerste er enige verwarring bij mij 
omdat bij de literatuur search ook werd gemeld 
dat er gekeken werd naar operatief behandel-
de patiënten maar daar wordt in de rest van het 
artikel niet meer naar gerefereerd. 

Dit artikel laat dus nog eens fraai zien dat er geen 
evidence is voor een brace in het verbeteren van 
de klinische uitkomst, pijnreductie en röntgenolo-
gische alignement bij de behandeling van stabiele 
wervelfracturen.

No evidence for the effectiveness of bracing in patients with thoracolum-
bar fractures.
B.M. Giele, S.H. Wiertsema, A. Beelen, M. van der Schaaf, C. Lucas, H.D. Been, J.A.M. Bramer
Acta Orthopeadica 2009; 80 (2):226-232
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Samenstelling: 75 mg of 110 mg dabigatran etexilaat (als mesilaat) per 
capsule. Farmacotherapeutische categorie: directe trombineremmers. Far-
maceutische vorm: harde capsules. Therapeutische indicaties: Primaire 
preventie van veneuze tromboembolische (VTE) aandoeningen bij volwassen 
patiënten die electief een totale heupvervangende operatie (THO) of een to-
tale knievervangende operatie (TKO) hebben ondergaan. Dosering en wijze 
van toediening: Preventie VTE na electieve TKO; éénmaal daags 220 mg, 
ingenomen als 2 capsules van 110 mg. De behandeling dient binnen 1-4 uur 
nadat de operatie heeft plaatsgevonden te worden gestart met 1 capsule, 
en dient daarna gedurende 10 dagen te worden voortgezet met 2 capsules 
éénmaal daags. Preventie VTE na electieve THO: éénmaal daags 220 mg, 
ingenomen als 2 capsules van 110 mg. De behandeling dient binnen 1-4 uur 
nadat de operatie heeft plaatsgevonden te worden gestart met 1 capsule, en 
dient daarna gedurende 28-35 dagen te worden voortgezet met 2 capsules 
éénmaal daags. Zolang geen hemostase is vastgesteld moet het begin van de 
behandeling bij TKO en THO worden uitgesteld. Begint de behandeling niet op 
de dag van de operatie, dan moet worden gestart met éénmaal daags 2 cap-
sules. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor het actieve bestanddeel of 
voor één van de hulpstoffen, ernstig verminderde nierfunctie (creatininekla-
ring < 30 ml/min), actieve, klinisch signifi cante bloedingen, orgaanlaesies 
met het risico op bloedingen, spontane of farmacologisch verminderde he-
mostase, verminderde werking van de lever of leveraandoeningen die naar 

verwachting invloed hebben op de overleving, gelijktijdige behandeling met 
kinidine. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen voor gebruik: Bij 
patiënten met een matig verminderde nierfunctie (creatinineklaring 30-50 
ml/min) en ouderen (> 75 jaar) is de aanbevolen dosis 150 mg per dag, 
ingenomen als 2 capsules van 75 mg. ALT dient standaard bepaald te worden 
tijdens preoperatief onderzoek. Bij patiënten met verhoogde leverenzymen > 
2 maal ULN, wordt dabigatran niet aanbevolen. Er is geen ervaring bij kinde-
ren en adolescenten. Anesthesie via een postoperatieve inwendige epidurale 
katheter wordt niet aanbevolen. Na het verwijderen van de katheter moet ten 
minste twee uur gewacht worden met de eerste toediening van dabigatran. 
Interacties met andere geneesmiddelen: Dabigatran wordt niet gemeta-
boliseerd door het cytochroom-P450-systeem en hebben geen effect in vitro 
op menselijke cytochroom-P450-enzymen. Hieraan gerelateerde interacties 
tussen geneesmiddelen worden daarom niet verwacht bij dabigatran. Dabi-
gatran etexilaat is een substraat van de effl uxtransporter P-glycoproteïne.
Voorzichtigheid is geboden met sterke P-glycoproteïneremmers en induc-
toren. Bij patiënten die gelijktijdig dabigatran en amiodaron of verapamil 
gebruiken dient de dosering verlaagd te worden tot 150 mg dabigatran per 
dag. Bij patiënten met matige nierinsuffi ciëntie die gelijktijdig dabigatran en 
verapamil gebruiken dient een dosis van 75 mg dabigatran overwogen te 
worden. Bij patiënten die gelijktijdig dabigatran en claritromycine gebruiken 
dient nauwgezet klinisch toezicht te worden gehouden, in het bijzonder wat 
betreft het optreden van bloedingen, speciaal bij patiënten met milde tot ma-
tige nierinsuffi ciëntie. Het wordt aanbevolen om 24 uur na de laatste van da-

bigatran dosis over te stappen op parenterale anticoagulantia. Het wordt niet 
aangeraden met de toediening van dabigatran te beginnen vóór het tijdstip 
van de volgende geplande dosis parenteraal anticoagulans. Combinaties van 
dabigatran met ongefractioneerde heparines en heparinederivaten, hepari-
nes met laag moleculair gewicht, fondaparinux, desuridine, trombolytische 
middelen, GPIIb/IIIa receptor antagonisten, clopidogrel, ticlopidine, dextran, 
sulfi npyrazon en vitamine K antagonisten worden niet aanbevolen. Bijwer-
kingen: De meest gemelde bijwerkingen zijn bloedingen. Deze kwamen in 
totaal bij ongeveer 14% van de patiënten voor; ernstige bloedingen (inclusief 
wondbloedingen) werden zelden gerapporteerd in het klinisch onderzoek 
(minder dan 2%). Ernstige bloedingen kunnen, ongeacht waar ze in het 
lichaam optreden, leiden tot invaliditeit, levensbedreigend zijn of zelfs een 
dodelijke afl oop tot gevolg hebben. Indien ernstige bloedingen optreden moet 
de behandeling worden gestopt en de bron van de bloeding worden onder-
zocht. Er is geen antidotum voor dabigatran. Verpakking: Pradaxa 75 mg 
en 110 mg worden geleverd in aluminium blisterverpakkingen van 30 stuks.  
Afl everstatus: U.R. Registratie: EU/1/08/442/002, EU/1/08/442/006. 
Regi-stratiedatum 18 maart 2008. Vergoeding en prijzen: Pradaxa wordt 
volledig vergoed binnen het GVS. Voor Prijzen, zie KNMP taxe. Voor volle-
dige productinformatie is de 1B tekst op aanvraag beschikbaar. Boehringer 
Ingelheim bv., Comeniusstraat 6, 1817 
MS Alkmaar. Tel. 0800-2255889. Da-
tum herziening van de tekst: oktober 
2009. Referentie: [1] IB-tekst Pradaxa®

VERKORTE PRODUCTINFORMATIE PRADAXA®

VERKORTE PRODUCTINFORMATIE
ARCOXIA® 30 mg filmomhulde tabletten
ARCOXIA® 60 mg filmomhulde tabletten 
ARCOXIA® 90 mg filmomhulde tabletten
ARCOXIA® 120 mg filmomhulde tabletten
Samenstelling
30, 60, 90 of 120 mg etoricoxib.
Indicaties
Symptomatische verlichting van artrose, reumatoïde artritis (RA), spondylitis 
ankylopoetica en de pijn en verschijnselen van ontsteking bij acute jichtartritis. 
De beslissing om een selectieve COX-2-remmer voor te schrijven dient geba-
seerd zijn op een beoordeling van het totale risico van de individuele patiënt.
Contra-indicaties
Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de 
hulpstoffen; actief ulcus pepticum of GI-bloeding; patiëntenbij wie broncho-
spasmen, acute rhinitis, neuspoliepen, angioneurotisch oedeem, urticaria, 
of allergie-achtige reacties zijn opgetreden na gebruik van acetylsalicylzuur 
of NSAIDs, waaronder COX-2-remmers; zwangerschap en borstvoeding; 
ernstige leverdisfunctie (Child-Pugh-score ≥ 10); een geschatte creatinineklar-
ing <30 ml/min; kinderen en adolescenten beneden 16 jaar; een inflammatoire 
darmziekte; congestief hartfalen (NYHA II-IV); patiënten met hypertensie 
bij wie de bloeddruk boven de 140/90 mmHg blijft en niet onder controle 
is; 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 bloot-
stelling, dient de kortst mogelijke behandelingsduur en de laagste effectieve 
dagdosis toegepast te worden. Patiënten met belangrijke risicofactoren voor 
cardiovasculaire voorvallen (bijv. hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mel-
litus, 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 behan-
delingen met aggregatieremmers niet gestopt te worden. Alle niet-steroïdale 
anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s), waaronder etoricoxib, kunnen 
gepaard gaan met nieuw of recidiverend congestief hartfalen. 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 vóór behandeling met 
etoricoxib de hypertensie onder controle zijn en moet tijdens behandeling met 
etoricoxib speciale aandacht worden gegeven aan controle van de bloeddruk. 
Bloeddrukcontroles moeten binnen twee weken na instelling van de behandel-
ing en periodiek daarna plaatsvinden. Als de bloeddruk aanzienlijk stijgt, moet 
een alternatieve behandeling worden overwogen.
Als tijdens de behandeling bij patiënten de functie van een van de bovenge-
noemde 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 hartfunc-
tiestoornis 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 derma-
titis, 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. 
Bijwerkingen:[Zeer vaak (≥ 1/10) Vaak (≥ 1/100 tot < 1/10) Soms (≥ 1/1000 
tot < 1/100) Zelden (≥ 1/10.000 tot < 1/1000) Zeer zelden (< 1/10.000), niet 
bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)]
Infecties en parasitaire aandoeningen: Soms: gastro-enteritis, infectie van 
de bovenste luchtwegen, urineweginfectie
Immuunsysteemaandoeningen: Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties, 
waaronder angio-oedeem, anafylactische/anafylactoïde reacties, waaronder 
shock
Voedings- en stofwisselingsstoornissen:Vaak: oedeem/vochtretentie Soms: 
meer of minder eetlust, gewichtstoename
Psychische stoornissen: Soms: angst, depressie, verminderde scherpzin-
nigheid Zeer zelden: verwarring, hallucinaties
Zenuwstelselaandoeningen: Vaak: duizeligheid, hoofdpijn Soms: dysgeusie, 
slapeloosheid, paresthesie/hypo-esthesie, slaperigheid
Oogaandoeningen: Soms: wazig zien, conjunctivitis Evenwichtsorgaan- en 
ooraandoeningen: Soms: tinnitus, vertigo
Hartaandoeningen: Vaak: hartkloppingen Soms: boezemfibrilleren, conges-
tief hartfalen, niet-specifieke ECG-veranderingen, myocardinfarct*
Bloedvataandoeningen: Vaak: hypertensie Soms: opvliegers, cerebrovascu-
lair accident*, TIA Zeer zelden: hypertensieve crisis
Ademhalings-, borstkast- en mediastinumaandoeningen: Soms: hoest, 
dyspnoe, epistaxis Zeer zelden: bronchospasme
Maag-darmstelselaandoeningen: Vaak: maag-darmstoornissen (zoals 
buikpijn, winderigheid, zuurbranden), diarree, dyspepsie, epigastrische pijn, 
misselijkheid Soms: opgezette buik, zure reflux, gewijzigd patroon van 
darmperistaltiek, constipatie, droge mond, gastroduodenaal ulcus, prikkel-
baredarmsyndroom, oesofagitis, zweertjes in de mond, braken, gastritis Zeer 
zelden: ulcus pepticum, waaronder gastro-intestinale perforatie en bloeding 
(voornamelijk bij ouderen)
Lever- en galaandoeningen: Zeer zelden: hepatitis
Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak: ecchymosis Soms: faciaal oedeem, 

pruritus, uitslag Zeer zelden: urticaria, syndroom van Stevens-Johnson, 
toxische epidermale necrolyse
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Soms: spierkramp/
spasme, musculoskeletale pijn/stijfheid 
Nier- en urinewegaandoeningen: Soms: proteïnurie Zeer zelden: nier-
insufficiëntie, waaronder nierfalen, meestal reversibel bij stopzetting van 
de behandeling 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
Vaak: asthenie/vermoeidheid, griepachtige aandoening
Soms: pijn op de borst
Onderzoeken: Vaak: verhoging van ALT of AST Soms: verhoogd BUN, ver-
hoogd creatinefosfokinase, verlaagd hematocriet, verminderd hemoglobine, 
hyperkaliëmie, verminderd aantal leukocyten, verminderd aantal trombo-
cyten, verhoogd serumcreatinine, verhoogd urinezuur. Zelden: verlaagd 
natriumgehalte in het bloed
De volgende ernstige bijwerkingen zijn gemeld in samenhang met het gebruik 
van NSAID’s en kunnen voor etoricoxib niet worden uitgesloten: nefrotoxiciteit 
waaronder interstitiële nefritis en nefrotisch syndroom; hepatotoxiciteit waar-
onder leverfalen, geelzucht en pancreatitis.
Farmacotherapeutische groep:
Farmacotherapeutische categorie: anti-inflammatoire en antireumatische 
producten, niet-steroïden, coxibs, ATC Code: MO1 AH05
Afleverstatus
UR
Vergoeding en prijzen: ARCOXIA wordt volledig vergoed. Voor prijzen: 
zie ZI-index.
Raadpleeg de volledige productinformatie (SPC) voordat u ARCOXIA 
voorschrijft. 

Januari 2009
Merck Sharp & Dohme BV
Waarderweg 39
2031 BN HAARLEM
Tel: 023-5153153

Referenties:
1.   Eriksson B.I. et al. Rivaroxaban versus Enoxaparin for Thromboprophylaxis after Hip Arthroplasty. N Engl J Med. 2008;358:2765-75.
2.   Lassen M.R. et al. Rivaroxaban for Thromboprophylaxis after Total Knee Arthroplasty. N Engl J Med. 2008;358:2776-85.
3.    Kakkar A.K. et al. Extended duration rivaroxaban versus short-term enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after total hip arthroplasty: a double-blind, randomised controlled trial. Lancet. 2008;372:31–39.
4.  IB-tekst Xarelto.

Xarelto 10 mg tabletten.
Samenstelling: Werkzame bestanddeel: 10 mg rivaroxaban. Hulpstoffen: microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose, lactosemonohydraat, hypromellose, natriumlaurylsulfaat, magnesiumstearaat, macrogol 3350, hypromellose, titaniumdioxide 
(E171), rood ijzeroxide (E172).
Indicatie: Preventie van veneuze trombo-embolie (VTE) bij volwassen patiënten die electief een heup- of knievervangende operatie ondergaan.
Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor (één van) de hulpstoffen; klinisch significante actieve bloeding; leveraandoening gepaard gaande met coagulopathie en een klinisch relevant bloedingsrisico; zwangerschap 
en borstvoeding. 
Waarschuwingen en voorzorgen: Behandeling met rivaroxaban wordt niet aanbevolen bij patiënten: - die een heupfractuuroperatie hebben ondergaan, - gelijktijdig een systemische behandeling krijgen met sterke remmers van CYP3A4 en 
Pgp, waaronder azol-antimycotica (zoals ketoconazol, itraconazol, voriconazol en posaconazol) of HIV-proteaseremmers (bijv. ritonavir), - met enstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring <15 ml/min, - onder de 18 jaar. De volgende subgroepen van 
patiënten hebben een verhoogd risico op bloedingen en moeten na aanvang van de behandeling nauwgezet worden gecontroleerd op tekenen van bloedingscomplicaties: patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring 15 - 29 ml/min), 
patiënten met matige nierinsufficiëntie (creatinineklaring 30 - 49 ml/min) die gelijktijdig andere geneesmiddelen krijgen die plasmaconcentraties van rivaroxaban verhogen, cirrotische patiënten met matige leverinsufficiëntie (geclassificeerd als Child 
Pugh B) wanneer dit niet gepaard gaat met coagulopathie; patiënten die gelijktijdig worden behandeld met geneesmiddelen die de hemostase beïnvloeden (zoals NSAID’s, acetylsalicylzuur, plaatjesaggregatieremmers of andere anticoagulantia) of 
met de matige remmer van CYP3A4 en Pgp fluconazol; aangeboren en verworven bloedingsstoornissen, ernstige hypertensie die niet onder controle is, actieve ulceratieve maagdarmstoornis, recente zweervorming in het maagdarmkanaal, vasculaire 
retinopathie, recente intracraniale of intracerebrale bloeding, intraspinale of intracerebrale vaatafwijkingen, recente hersenoperatie of een spinale of oftalmologische operatie. Sterke CYP3A4-inductoren (bijv. rifampicine, fenytoïne, carbamazepine, 
fenobarbital of sint-janskruid) moeten met voorzichtigheid worden gebruikt omdat dit kan leiden tot verlaagde plasmaconcentraties van rivaroxaban en dus de effectiviteit kan verminderen. Bijzondere zorg is geboden bij neuraxiale anesthesie of 
spinale/epidurale punctie. 
Bijwerkingen: Vaak: verhoogd GGT, verhoogde transaminases (incl. verhoogde ALT- en AST-waarden), anemie (incl. betreffende laboratoriumwaarden), misselijkheid, ostprocedurele hemorragie (incl. postoperatieve anemie en wondhemorragie). 
Soms: verhoogd lipase, verhoogd amylase, verhoogd bloedbilirubine, verhoogd LDH, verhoogd alkalische fosfatase, tachycardie, trombocytemie (incl. verhoogde plaatjestelling), syncope (incl. bewustzijnsverlies), duizeligheid, hoofdpijn, constipatie, 
diarree, abdominale en gastro-intestinale pijn (incl. pijn in de bovenbuik, vervelend gevoel in de maag), dyspepsie (incl. vervelend gevoel in het epigastrium), droge mond, braken, verminderde nierfunctie (incl. verhoogd bloedcreatinine, verhoogd 
bloedureum), pruritus (incl. zeldzame gevallen van gegeneraliseerde pruritus), huiduitslag, urticaria (incl. zeldzame gevallen van gegeneraliseerde urticaria), kneuzing, pijn in de extremiteiten, wondsecretie, hemorragie (incl. hematoom en zeldzame 
gevallen van spierhemorragie), hemorragie van het maagdarmkanaal (incl. bloeding van het tandvlees, rectale hemorragie, hematemese), hematurie (incl. bloed in de urine), genitale hemorragie (incl. menorragie), hypotensie (incl. bloeddrukdaling, 
procedurele hypotensie), bloedneus, gelocaliseerd oedeem, perifeer oedeem, zich onwel voelen (incl. vermoeidheid, asthenie), koorts. Zelden: verhoogd geconjugeerd bilirubine (al dan niet gepaard gaande met verhoogde ALT-waarden), allergische 
dermatitis, abnormale leverfunctie. Frequentie niet bekend: bloedingen in een kritisch orgaan (bijv. hersenen), adrenale hemorragie, conjuctivale hemorragie, hemoptysis, overgevoeligheid, geelzucht. 
Handelsvorm: Doosje met 10, 30 of 100 tabletten. 
Nummers van de vergunning: EU/1/08/472/001-008. 
Vergunninghouder: Bayer Schering Pharma AG, 13342 Berlijn, Duitsland. 
Verdere informatie beschikbaar bij: Bayer B.V., Divisie Bayer Schering Pharma, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht, tel. 0297 280 666. 
Afleveringsstatus: UR. Voor volledige productinformatie: zie SmPC. 
Vergoeding: Xarelto wordt volledig vergoed.
Versie: Mei 2009.

Xarelto disease website: 
www.thrombosisadviser.com
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Selectie van de verslagen van de NOV Jaar-
vergadering op 21 en 22 januari 2010 te Utrecht

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

Inleiding en hypothese
Wervelfracturen komen veel voor bij osteoporo-
sepatiënten en kunnen zeer pijnlijk zijn. Veelal 
worden dergelijke gefractureerde wervels volge-
spoten met botcement (vertebroplastie) om de 
fractuur te stabiliseren én de pijn te bestrijden. 
Wervelfracturen ná een vertebroplastie ontstaan 
meestal in naburige wervels. Men wijt dit vaak aan 
het geïnjecteerde botcement, dat stijver is dan de 
omliggende osteoporotische wervels, maar wellicht 
zijn er meer determinanten. Na een initiële wervel-
fractuur verandert de belastingrichting in naburige 
wervels. Onze hypothese is dat deze veranderde 
belastingrichting leidt tot nieuwe fracturen in 
naburige wervels.

Methode
Twintig wervels, uit vier osteoporotische/oste-
openische stoffelijke overschotten (gemiddelde 
leeftijd 88 jaar), zijn in 2 verschillende groepen 
ingedeeld. Beiden groepen werden onder een 
drukbank verplaatsingsgestuurd belast (2 mm/min) 
tot falen. Het verschil tussen de groepen was de 
richting van de kracht. In de eerste groep werd 

Inleiding en vraagstelling
Accurate plaatsing van femur en acetabulum com-
ponenten is essentieel voor het succes van een heup 
resurfacing arthroplastiek. Computernavigatie leidt 
tot minder variatie ten opzichte van de geplande 
positie bij conventionele heup- en knieprothesiolo-
gie. Echter bij heup resurfacing computernavigatie 
hebben wij gemerkt dat de, op een AP-bekken rönt-
genfoto geplande, caput-collum-diafyse(CCD)hoek 
niet overeenkomt met de per-operatief bepaalde 
CCD-hoek door de navigatiesoftware. Doel van 
onze studie is het verschil aan te tonen en te on-
derzoeken waardoor de navigatiesoftware tot een 

de belasting loodrecht op de bovenste eindplaat 
gezet. In de tweede groep werd de belasting onder 
een hoek van 20° werd aangebracht, om zo de ver-
andering in belastingrichting na een wervelfractuur 
na te bootsen.

Resultaten
De gemiddelde sterkte van de 0° groep was 2854N 
(SD: 622N). Dit was significant hoger (p = 0,028) dan 
de sterkte van de 20° groep (2162N, SD: 670N).

Conclusie
Deze studie toont aan dat osteoporotische wervels 
ongeveer 24% zwakker zijn als ze onder een hoek 
van 20° belast worden vergeleken met wanneer ze 
worden belast. Deze bevindingen komen overeen 
met onze hypothese. Deze studie vergroot het 
inzicht in de ontstaanswijze van naburige wervel-
fracturen.

R. Aquarius, J. Homminga, N. Verdonschot, E.Tanck
Theodoor Craanenlaan 7, 6525 GH Nijmegen, 
r.aquarius@orthop.umcn.nl

afwijkende CCD hoek komt. 

Methode
Bij 10 patiënten werd de geplande CCD-hoek (10x 
AP-bekken, 5x AP-geheel femur, 15gr endorotatie 
voeten) vergeleken met de gemeten CCD-hoek per-
operatief tijdens genavigeerde heup resurfacing 
(Brainlab). Een femur sawbone werd gebruikt voor 
10 complete navigatie-procedures ter bepaling van 
de variabiliteit van de metingen. Daarnaast werden 
onderdelen van de navigatie-procedure gewijzigd 
om te bepalen waardoor de afwijkende hoeken 
worden veroorzaakt. 

Veranderde belastingsrichting na wervelfractuur verhoogt de kans op 
nieuwe fracturen in naburige wervels

Computernavigatie bij heup resurfacing: conventioneel geplande CCD-hoek 
niet direct per-operatief bruikbaar
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Resultaten
Het verschil tussen pre- operatief gemeten CCD-hoek 
op een AP-bekken en AP-geheel femur was klein 1,4o 
(sd2,0 o,n=5). Er was echter een duidelijk verschil 
van 3,70(sd6,20n=10) tussen pre-operatief geplande 
en per-operatief door navigatiesoftware bepaalde 
CCD-hoeken. Met gebruik van een sawbone werd 
een grote variabiliteit in metingen aangetoond 
(mediane CCD-hoek 125,8(124-131, n=10 naviagtie-
procedures). Opzettelijk variëren van de ‘mapping’ 
van het superieure collum naar een meer horizon-
tale positie of van het inferieure collum naar een 
meer verticale positie resulteerde respectievelijk 
in een afname of toename in CCD-hoek. 

Inleiding en vraagstelling
Recente innovaties in gewrichtsparende heupchi-
rurgie tonen dat heupvormafwijkingen geassoci-
eerd kunnen zijn met het ontstaan van coxartrose. 
Deze vormafwijkingen, met name een verminderde 
rondheid van de kop, vormen echter bij bepaalde 
zoogdiersoorten in nog meer utgesproken vorm de 
normale anatomie.
Wij onderzochten heupvormen bij zoogdieren en 
poogden vorm en functie te correleren.

Methode
In de collectie van Naturalis werden femora 
van paard, koe, kangaroe, hond, chimpansee, 
orangutan, zeehond en bever gefotografeerd in ge-
standaardiseerde AP en laterale opname, alsmede 
rotatie opnamen van de kop. Er werden 5 – 10 
femora per zoogdier gefotografeerd.
De volgende parameters van het proximale femur 
werden gemeten: concaviteit (a, b, γ, d hoek en 
offset van de kop tov de hals), femurhalshoek 
(CCD) en de MPF hoek (kwantificeert de positie van 
trochanter major tov kop).

Inleiding
Gebrek aan uniformiteit in de keuze van 'regions 
of interest' (ROI) voor periprosthetische bot densi-
tometrie maakt botremodellering tussen verschil-
lende implantaatdesigns onvergelijkbaar. Zelfs 
standaardisering m.b.v. aangepaste Gruen zones 
(ontworpen voor ongecementeerde proximaal 
gecoate stelen) genereerde onjuiste conclusies. 

Evolutie van de heup toont twee heuptypen bij zoogdieren

De invloed van de keuze van 'regions of interest' op resultaten van 
periprosthetische bot densitometrie na totale heuparthroplastiek. 
Een suggestie voor verbetering

Resultaten 
Bij zoogdieren kunnen twee heuptypen worden on-
derscheiden. Coxa recta is een lopersheup (paard, 
beer, wolf) met een sferische kop met een recht 
stuk op de kop-hals overgang, dwz. met weinig 
concaviteit. Coxa rotunda is een draaiheup om 
te kunnen klimmen/zwemmen (primaten, bever, 
zeehond) met ronde kop en meer concaviteit. De 
resultaten werden vergeleken met heuptypen bij 
de mens.

Conclusie
De verschillende heuptypen, coxa recta en 
coxa rotunda hebben ieder hun karakteristieke 
anatomie, corresponderend met heupfunctie. 
Deze heupvormen correleren met heuptypen bij de 
mens waarbij er een duidelijk man-vrouw verschil 
bestaat: mannen neigen naar coxa recta, vrouwen 
naar coxa rotunda

H.W. Bouma, S.F. de Boer, J. de Vos*, T. Hogervorst
Zeestraat 35, 2201 KH, Noordwijk, heinsebouma@gmail.com

Ongelijke steel-en coating-lengte resulteert in 
ROIs welke verschillen in relatieve inhoud van 
trabeculair en corticaal bot. Dit op zichzelf beïn-
vloedt reeds botremodellering. Een modificatie 
van de aangepaste Gruen zones wordt geïntrodu-
ceerd, welke DEXA-resultaten garandeert die beter 
het effect van het implantaat weergeven.

Conclusie 
Bij computer genavigeerde heup resurfacing kan de 
pre-operatief geplande CCD-hoek niet als absolute 
maat gebruikt worden in de navigatiesoftware. De 
geplande valgus-positie van de femurcomponent 
moet per-operatief worden berekend.

P.K.Bos MD PhD, M.Reijman PhD
ErasmusMC, Afdeling orthopaedie, 's Gravendijkwal 230, 
3015 CE Rotterdam, p.k.bos@erasmusmc.nl
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Introductie
De Scientific Hip Prothese (SHP®) is geoptimali-
seerd met eindige elementen simulaties (FEA), om 
de mechanische stabiliteit te vergroten en steel-
cement debonding te reduceren. Desondanks bleek 
uit RSA onderzoek een bovengemiddelde migratie, 
welke vroege debonding suggereerde en een hoge 
faalratio voorspelde. Er werd onderzocht of de pre-
klinische FE-berekeningen en RSA-predicties over 
botremodellering, implantaatfixatie en survival, 
konden worden gevalideerd met klinische resulta-
ten en DEXA-analyse.

Patiënten & Methode
In een prospectieve gerandomiseerde studie 
(follow-up 11 jaar) werden de resultaten van de 
anatomische SHP® (n=38) (Biomet, Bridgend, UK) 
vergeleken met de tapervormige Omnifit® (n=37) 
(Stryker, Mahwah, USA). Klinische (HHS), radiogra-
fische, remodellerings (DEXA) resultaten, alsmede 
patiënttevredenheid (OHS), werden geanalyseerd.

Resultaten
Op één na completeerden alle 72 patiënten (75 
heupen) de volledige DEXA follow-up (2 jaar). Na 
11 jaar waren 6 patiënten overleden (niet gerela-
teerd) en 7 verloren uit follow-up. Er waren geen 

Patiënten en Methode
In een prospectieve gerandomiseerde studie 
werden gematchte paren van de ongecementeer-
de SymaxTM (n=25) en de Omnifit® (n=25) (beide 
Stryker, Mahwah, USA), vergeleken met DEXA 
(Hologic QDR 4500A) op twee manieren. Er werd 
gescand met 'standaard' (= oud) en 'gemodificeerd' 
(= nieuw) aangepaste Gruen zones. De modifica-
tie definieert een zelfde lengte en positie voor 
zone 1 en 7 rond beide stelen, teneinde vergelijk-
bare regio's te meten wat betreft trabeculaire en 
corticale botinhoud. De ongepaarde t-test werd 
gebruikt voor vergelijking tussen designs. DEXA 
follow-up bedroeg 2 jaar.

Resultaten
Door gebruik van de gemodificeerde i.p.v. de 
standaard zones blijkt de BMD in zone 7 na 2 
jaar 4% kleiner voor de Omnifit®, en het verschil 

Eindige elementen analyse en vroege migratie zijn niet voorspellend. 
Vergelijking van eindige elementen voorspellingen met klinische en 
DEXA-resultaten van de Scientific Hip Prothese®

revisies en geen bewezen radiografische loslatingen 
in beide groepen. 8 van de 38 SHP® stelen en 5 van 
de 37 Omnifit® stelen toonden migratie (>5 mm). 
HHS en OHS toonden een iets beter resultaat voor 
de SHP®. Periprosthetisch bot werd beter behouden 
rond de SHP® in alle ROIs en op de meeste meetmo-
menten (p<0.05).

Conclusie
FE-optimalisatie beoogde een stabiele SHP® steel 
met lagere cement stress, resulterend in lagere 
stressdoorleiding naar het bot. In geval van migratie 
zou een opgeruwd steeloppervlak leiden tot cement 
'abrasion', osteolyse en inferieure survival. Gezien 
de klinische- en remodellerings-resultaten van de 
SHP® konden geen van beide voorspellingen worden 
bevestigd. We concluderen dat preklinische design 
optimalisaties nog onvoldoende accuraat zijn, en 
net als voorspellingen voortkomend uit RSA, gevali-
deerd dienen te worden met klinische studies.

R.H.M. ten Broeke, S.E.J.M. Harings, P.J. Emans, P. Leffers, 
R.G.T. Geesink
Afdeling Orthopaedie, Maastricht University Medical 
Centre, 6202 AZ Maastricht, r.tenbroeke@compaqnet.nl.

tussen designs wordt significant ten faveure van de 
SymaxTM (p<0.01).

Conclusie
Gebruik van de 'standaard' ROIs resulteert ten 
onrechte in hogere BMD-waarden rond stelen met 
langere proximale coating. Het kan significante 
verschillen verhullen in periprosthetische bot-
veranderingen tussen designs. We adviseren het 
gebruik van de 'gemodificeerde' aangepaste Gruen 
zones voor een betere herkenning van remodelle-
ringseffecten veroorzaakt door de prothese zelf.

R.H.M. ten Broeke, R.P.M. Hendrickx, P. Leffers, C.J. Arts, 
R.G.T. Geesink
Afdeling Orthopaedie, Maastricht University Medical 
Centre, 6202 AZ Maastricht, r.tenbroeke@compaqnet.nl
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Inleiding
Botdichtheid (BMD) wordt over het algemeen 
gemeten met dual-energy x-ray absorptiometrie 
(DEXA), zowel bij patiënten met als zonder prothese. 
Er ontbreekt echter literatuur waar de betrouw-
baarheid van deze meting in aanwezigheid van een 
prothese wordt beschreven. Om de reproduceer-
baarheid en betrouwbaarheid te bepalen hebben 
we een humaan kadaverexperiment verricht.

Methode
Tien hele kadaverfemora werden gebruikt. 
Allereerst werden de proximale femora gescand 
alvorens enige preparatie had plaatsgevonden. Ze 
werden allemaal 2 maal gescand in 3 verschillende 
rotatiestanden, neutraal, 20 graden exorotatie en 
20 graden endorotatie. Vervolgens werd de kop 
verwijderd, werd de schacht voorbereid met een 

Het effect van protheseplaatsing en rotatie op DEXA meting

standaard femorale rasp en werden ze opnieuw 
in de drie posities gescand. Hierna werd de rasp 
in het femur geplaatst als zijnde een ongecemen-
teerd prothese, met opnieuw dezelfde metingen 
en ten slotte werd een standaard femurcomponent 
gecementeerd voor de laatste metingen. Er werd 
een intraclass corelation bepaald voor de verschil-
lende metingen en bronnen van variatie.

Resultaten
De totale variatie in metingen wordt bepaald door 
de individuele BMD van het femur, de verschil-
lende stappen van voorbereiding, de rotatie en de 
selectie van de region of interest door de laborant. 
Het grootste verschil werd gevonden tussen de 
verschillende femora. De andere metingen lieten 
allemaal een intraclass correlation van 0.8 of hoger 
zien, hetgeen een goede correlatie betekent.

Introductie en vraagstelling
Artrose werd eerder beschreven als niet inflamma-
toire gewrichtsaandoening. Recent onderzoek toont 
echter dat inflammatoire reacties in kraakbeen en 
synovium een rol spelen in de etiopathogenese van 
artrose. 
Peroxisoom Proliferator-Geactiveerde Receptora 
(PPARa) is een nucleaire receptor, aanwezig in ver-
scheidene cellen. Hoewel PPARa agonisten zoals 
fibraten in hoofdzaak worden gebruikt als hypo-
lipidemisch geneesmiddellen, zijn er ook anti-in-
flammatoire effecten beschreven. In dit onderzoek 
werden kweekmodellen met weefsels gebruikt om 
te onderzoeken of PPARa agonisten anti-inflamma-
toire effecten veroorzaken op artrotisch kraakbeen 
en synovium.

Methode
Kraakbeen en synovium werden verkregen van 6 
artrose patiënten bij wie een gewrichtsvervangen-
de operatie aan de knie werd uitgevoerd. Weefsels 
werden 48u gekweekt met toevoeging van in-
terleukine-1b om inflammatie in de explant te 
induceren, en met of zonder 100 μM PPARa agonist 
Wy-14643 (Cayman Chemical). Genexpressie 
analyse werd uitgevoerd voor kraakbeenmatrix af-
brekende enzymen (matrix metalloproteinase 1, 3, 
13). Kweekmedia werden geanalyseerd voor pro-
inflammatoire mediatoren (stikstofoxide en pros-

Peroxisoom proliferator geactiveeerde receptora activatie vermindert 
inflammatie en destructie in artrotische kraakbeen en synovium

taglandine E2) en voor kraakbeen werd de hoeveel-
heid uitgescheiden glucosaminoglycanen bepaald. 
Resultaten werden statistisch getoetst met niet-
parametrische testen.

Resultaten
Toevoeging van interleukine-1b bij kraakbeen sti-
muleerde de productie van kraakbeenmatrix af-
brekende enzymen, pro-inflammatoire mediatoren 
en afgifte van glucosaminoglycanen. Deze effecten 
werden tegengegaan door toevoeging van PPARa 
agonist. In synovium dat reageerde op stimulatie 
met interleukine-1b, werden deze reacties ook te-
gengegaan door de toevoeging van PPARa agonist. 

Conclusie
PPARa agonisten kunnen gebruikt worden om in-
flammatie en destructie in artrotisch kraakbeen 
en synovium te verminderen en verdienen verder 
onderzoek.

S. Clockaerts †‡, Y.M. Bastiaansen-Jenniskens ‡, 
C. Feijt ‡, L.S. De Clerck †, J.A.N. Verhaar ‡, 
J. Somville †, G.J.V.M. Van Osch ‡
† Universiteit van Antwerpen, Faculteit Geneeskunde, 
België, ‡ Erasmus MC, Universitair Medisch Centrum 
Rotterdam, Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam, 
s.clockaerts@erasmusmc.nl
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Introductie
Fixatie met of zonder cement van totale heuppro-
theses (THP) blijft een controversieel onderwerp. 
Het doel van deze studie is om periprothetische 
bot remodelering(BR) te vergelijken tussen twee 
identieke stelen met en zonder cement fixatie. 

Methode
140 patiënten (m/v=21/119, leeftijd=72.1jr) 
met een anatomische primaire THP (ABG-I steel) 
werden retrospectief onderzocht, een serie gece-
menteerde THP’s in een ziekenhuis (Nc=70) en een 
met leeftijd- en geslacht gematchte groep uit een 
naburig ziekenhuis die ongecementeerde fixatie 
gebruikte in een identieke populatie (Nuc=70). 
BR werd gescoord per Gruen zone door x-foto’s te 
vergelijken direct post-op en 5jr follow-up. Steel 
fit&fill and corticale dikte werd gemeten op drie 
niveaus. 

Resultaten
Gemiddelde steel maat was iets kleiner in de ge-
cementeerde groep (c=3.57, Uc=3.74, p=<0.01). 
Algemene radiologische verschijnselen van BR 
werden in gelijke mate gezien in beide groepen 
(resorptie Gruen 1&7: c=46, Uc=48, cystes c=10, 

Conclusie
Hoewel er verschillen werden gevonden in de 
metingen door het cement en de rotatie van het 
femur, werd het grootse verschil in variatie bepaald 
door de individuele verschillen in BMD van de ver-
schillende femora. In kadaverfemora is de DEXA 

Periprothetische bot remodelering tussen twee, in vorm en grootte, 
identieke heupstelen met of zonder cement fixatie

Uc=11). Promixale fit&fill direct post-op was gelijk 
(c=67%, Uc=70%) en veranderde nauwelijks in 5jr 
(c=66%, Uc=66%). De corticale dikte was gelijk 
op het proximale niveau (med+lat: c=6.92mm, 
Uc=7.31mm) en bleef gelijk bij de 5jr follow-up 
na significant bone-loss (p=<0.01) in beide 
groepen (med+lat: c=5.64mm, Uc=6.36mm). Op de 
midstem en distale niveaus waren fit&fill (81% vs 
58%, p=<0.01) en corticale dikte (14.8 vs 10.5mm, 
p=<0.01) lager in de gecementeerde groep. 

Conclusie
De gecementeerde stelen waren nauwelijks 
kleiner, dus de cement is proximaal meer gapfiller 
dan mantel. Bot resorptie en cyste vorming waren 
gelijk in beide groepen, dit impliceert dat load-
transfer, stress shielding en osteolysis minder 
worden beïnvloed door de fixatie methode dan 
aangenomen.

J. van Empel, A. Verburg, I.C. Heyligers, B. Grimm
Orbis Medisch Centrum Sittard; AHORSE Stichting, Atrium 
Medisch Centrum, Orthopaedie en Traumatologie, 
6401 CX Heerlen, b.grimm@atriummc.nl

meting met een prothese in situ reproduceerbaar.

P.W. van Egmond, P. Dibbets, I. al Younis, 
H.J.L. van der Heide
Postbus 9600, 2300 RC Leiden, h.j.l.van_der_heide@lumc.nl

Inleiding
In de meerderheid van de short trackprogramma’s 
die in Nederland gebruikt worden voor electieve 
totale heup arthroplastieken wordt een hoge ASA 
classificatie gebruikt als exclusiecriterium. Wij 
maken sinds medio 2004 gebruik van een dergelijk 
programma waarin geen onderscheid wordt 
gemaakt naar ASA classificatie. De vraag doet 
zich nu voor of de ASA classificatie inderdaad een 
indicator is voor een langere ligduur.

Is de ASA classificatie een voorspellende factor voor een verlenging van 
de ligduur in een short track programma voor electieve totale heup 
arthroplastieken?

Material en methoden
1422 electieve totale heupen werden in de 
afgelopen 5 jaar geopereerd bij 377 mannen en 
1045 vrouwen. Leeftijd: gemiddeld. 70,44 jaar 
(min 25, max 95). Met behulp van lineaire regressie 
analyse is in deze studie bekeken of de ASA clas-
sificatie een voorspellende waarde heeft voor de 
ligduur, als deze als enige bekende afhankelijke 
variabele wordt beschouwd. 
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Inleiding en vraagstelling 
De kwaliteit van de geplaatste heup/knieprothe-
sen is in de loop der jaren toegenomen en het per-
centage gereviseerde prothesen binnen tien jaar is 
laag. Toch blijkt dat bijna alle ziekenhuizen deze 

Inleiding
Osteochondrale defecten leiden uiteindelijk tot 
vroege artrose. De huidige behandelingstechnie-
ken zijn suboptimaal door matige integratie van 
implantaten en vorming van littekenweefsel. De 
doelstelling van dit onderzoek is het ontwikkelen 
van osteochondrale implantaten met 3-dimensio-
nale (3D) weefselprinttechniek. 

Methode
Met behulp van een bioprinter zijn 3D hydrogel 
scaffolds geprint met verschillende structurele 
kenmerken als vorm en porositeit, en met diverse 
mechanische eigenschappen en materiaal samen-
stelling.
Fluorescent gelabelde humane chondrocyten en 
osteogene progenitors zijn vermengd met hydrogel 
matrix en geprint in naast elkaar geplaatste 
construct compartimenten. Deze constructen 
werden gedurende 3 weken gekweekt in 1/1 
osteogeen/chondrogeen differentiatie medium. 
Twee en drie weken na het printen zijn constructen 
getest op de mate van celverdeling, en de vorming 
van extracellulaire matrix is geanalyseerd door 
(immuno)histochemische bepaling van osteogene 
(alkalische fosfatase, collageen I) en chondrogene 
(proteoglycanen, collageen VI) markers.

Resultaten
Cellen overleefden de shear stress van het printen, 

Resultaten
De verdeling van de patiënten was als volgt 22,2% 
ASA 1, 69,3% ASA 2 en 8,5% ASA 3. In een posthoc 
test (Bonferroni) blijkt bij een ASA 3 de ligduur sig-
nificant langer dan bij een ASA 1 of 2 (ASA 1 - 2 
en - 3 ligduur gemiddeld respectievelijk 4,8 – 5,6 
en 7,2 dagen). In een lineaire regressie analyse, 
met meerdere onafhankelijke variabelen, blijkt 
dat de ASA classificatie niet een van de verklarende 
factoren is.Ook als de ASA classificatie als vaste 
variabele wordt toegevoegd aan het model, is deze 
niet verklarend voor een langere ligduur. 

Efficiëntere controle na heup- en knieprothese

Het 3D-printen van osteochondrale constructen

patiëntengroep een/tweejaarlijks terugziet. Dit 
betekent een forse workload voor de orthopeed. 
De afdeling orthopedie in het UMC Utrecht heeft 
onderzocht of deze jaarlijkse controles nodig zijn 
en welke alternatieven er zijn. 

met vergelijkbare celoverleving van geprinte cellen 
vs niet-geprinte controles 88±6% vs 89±7% (n=5) 24 
uur na het printen. Celpopulaties bleven beperkt 
tot het geprinte compartiment  tot 3 weken na 
het printen. Matrixvorming vertoonde verschillen 
tussen de twee compartimenten,  met positieve 
immunohistochemische kleuring voor botmarkers 
in gedeelte met geprinte osteogene progenitors, 
terwijl in het chondrocyten gedeelte celclusters 
aankleurden voor kraakbeen specifieke markers 
proteoglycanen en collageen VI.

Conclusie
De resultaten tonen het ontwikkelen van hete-
rogene osteochondrale constructen door middel 
van 3D weefselprint techniek. De geprinte cellen 
overleven in dergelijke heterogene constructen, 
en produceren celspecifieke matrix tot 3 weken na 
het printen. 

N. Fedorovich, W. Schuurman, J. Malda, R. van Weeren, 
J.Alblas, W. Dhert
Afdeling Orthopaedie, Universitair Medisch Centrum 
Utrecht
Afdeling Gezondheidszorg Paard, Faculteit 
Diergeneeskunde, Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, 
Afd.Orthopaedie G05.228, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht, 
n.e.fedorovich@umcutrecht.nl, 
nataljafedorovich@gmail.com

Conclusie
Als meerdere onafhankelijke variabelen bekend 
zijn, blijkt de ASA classificatie geen verklarende 
factor te zijn voor een toename van de ligduur.

Dr. R.H.G.P. van Erve, I. Wippert, F. Oosterveld, 
M. Six-Dijkstra 
Deventer Ziekenhuis Nico Bolkesteinlaan 75, 
7400 GC, Deventer, r.h.g.vanerve@dz.nl
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Methode 
De poliklinische controles werden retrospectief 
in kaart gebracht. In focusbijeenkomsten werden 
orthopeden en patiënten bevraagd. Aan de hand 
van beide uitkomsten werd een nieuw protocol 
opgesteld. 

Resultaten 
Zowel patiënten als orthopeden gaven aan dat 
het aantal controlebezoeken waar geen verande-
ring van medisch beleid plaats vindt, gereduceerd 
kunnen worden. Op basis hiervan is een nieuw 
protocol opgesteld. Drie maanden postoperatief 
komt de patiënt slechts éénmaal terug voor nacon-
trole. Vervolgens gaan alle patiënten uit controle 
tenzij de operateur een ander beleid wenst. 
Tegelijkertijd wordt er gebruik gemaakt van de 
gevalideerde Oxford-vragenlijst, die preoperatief, 
drie maanden postoperatief en vervolgens jaarlijks 
door de patiënt (via internet) wordt ingevuld. De 

score van de vragenlijst wordt periodiek beoor-
deeld om, indien nodig, de patiënt alsnog op te 
roepen voor een polikliniekbezoek. 

Conclusie 
Door implementatie van een nieuw protocol, 
waarbij patiënten na een geplaatste heup/kniepro-
these, slechts één maal door de operateur worden 
teruggezien en vervolgens via (digitale) vragen-
lijsten worden vervolgd, is het aantal controles 
de afgelopen twee jaren met 75% gedaald. Door 
andere afspraken met de zorgverzekeraars is ook 
het financiële aspect gewaarborgd.

P.E. Flikweert, H.Ch. Vogely, M.A.H. Matthijssen, 
R.M. Castelein
P/a Dr. H.Ch. Vogely, Julianalaan 100 B, 3722 GS Bilthoven, 
hcvogely@xs4all.nl

Introductie en vraagstelling
"Hereditaire multipele exostosen"/ "multipele os-
teochondromen" (HME/ MO) is een autosomaal 
dominante aandoening die zich kenmerkt door 
de aanwezigheid van osteochondromen op met 
name de metafyse van de lange pijpbeenderen. 
Karakteristieke afwijkingen van de heup in HME/ 
MO zijn coxa valga, verbreding van het collum 
femoris en de aanwezigheid van osteochondromen 
op het proximale femur. In de bestaande literatuur 
wordt aangenomen dat de prevalentie van heup-
dysplasie (DDH) in patiënten met HME/ MO rond de 
25% ligt. Deze retrospectieve studie beschrijft de 
morfologische afwijkingen van het heupgewricht in 
patiënten met HME/MO. De prevalentie van heup-
dysplasie, en de correlatie tussen de verschillende 
afwijkingen werden onderzocht.

Patiënten en methoden
181 patiënten met HME/ MO, onder behandeling in 
het "Onze Lieve Vrouwe Gasthuis" werden geïnclu-
deerd. Er werd gebruik gemaakt van AP röntgen-
foto’s van het bekken. Als maat voor heupdysplasie 
werden de "Center Edge Angle" (CE) en "Acetabular 
Index" (AI) gemeten, ter analyse van de configu-

De heup in Hereditaire Multipele Exostosen/ Multipele Osteochondromen

ratie van het proximale femur de "Caput/ Collum 
ratio" (CCr) en de "Caput- Collum-Diafyse-hoek" 
(CCD).

Resultaten
De prevalentie van DDH bedroeg 39.3%. In 93 % van 
de gevallen is sprake van coxa valga (gemiddeld CCD 
146˚). De CE correleert significant met de CCr en 
CCD ( Pearson coefficient respectievelijk -0,174 en 
-0,310 P <0,01). Osteochondromen werden in 77% 
van de patiënten aangetroffen op het proximale 
femur en in 67% op het bekken. 

Conclusie
De prevalentie van heupdysplasie in HME/ MO 
patiënten is aanzienlijk hoger dan in de huidige 
literatuur wordt aangenomen. Aanwezigheid van 
heupdysplasie correleert significant met deforma-
tie van het proximale femur. De hoge prevalentie 
van heupdysplasie rechtvaardigt radiologische 
screening bij deze groep patiënten. 

A.S. Homan, Dr. M. Heeg, Dr. S.J. Ham.
Rijnstraat 8-II, 1078 RA Amsterdam, ashoman@hotmail.com
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Inleiding
Het gebruik van drains in primaire totale heup 
artroplastiek (THA) is controversieel. In THA zijn 
zowel het gebruik van postoperatief laag vacuum 
autologe bloedtransfusiesystemen (ABT) als geen 
drain geassocieerd met minder bloedverlies en 
homologe bloedtransfusies dan de veel gebruikte 
hoog vacuum drainagesystemen. Het doel van deze 
studie was het vergelijken van een ABT met het 
gebruik van geen drain in THA met betrekking tot 
postoperatief bloedverlies (primair eindpunt Hb 1e 
dag postoperatief).

Methode 
In dit prospectief gecontroleerd gerandomiseerde 
onderzoek werden 100 THA patienten gerandomi-
seerd voor een ABT (Bellovac, Astratech, Zweden) 
of geen drain. Demografische, chirurgische, anaes-
thesiologische en data betreffende postoperatief 

Een postoperatief autoloog bloedtransfusie systeem versus geen drain in 
totale heup prothesiologie. Een gerandomiseerde gecontroleerde studie

bloedverlies, homologe bloedtransfusies, wondge-
nezing, complicaties, en klinische scores werden 
vergeleken.

Resultaten
Elke groep bevatte 50 patients. Het totaal opgevan-
gen drainvocht in de ABT drain groep was 274±154 
ml, waarvan gemiddeld 129±119 ml werd gere-
transfundeerd (retransfusie in 33/50 patienten). Er 
was geen significant verschil tussen beide groepen 
wat betreft postoperatieve haemoglobinegehal-
ten, aantal homologe bloedtransfusies, complica-
ties, opnameduur, pijn-, HHS- en SF-36 scores. Er 
was minder wondlekkage op de 3e dag postopera-
tief bij patienten met een ABT drain (32% vs 62%, 
p=0.003). Patienten leken minder hematoom-
vorming te hebben (20% vs 36%, p=0.08) en een 
hoger Hb-gehalte op de 3e dag (6.7±0.8 vs 6.4±0.8 
mmol/l, p=0.08). 

Inleiding en vraagstelling
Extracorporale Schokgolven (ESW) hebben mogelijk 
een anabool effect hebben op bot. In de huidige 
studie hebben we de effecten van ESW in osteopo-
rotische ratten onderzocht, al of niet in combina-
tie met de botresorptieremmer alendronaat. 

Methode
Vrouwelijke ratten kregen een ovariëctomie. Één 
groep kreeg saline (n=9) de andere groep werd 
behandeld met alendronaat (n=9). Op 0 weken 
werden 1000 ESW op één onderbeen toegebracht, 
het andere been werd niet behandeld en diende 
als controle. Op 0,2,4 en 10 weken werden in vivo 
micro-CT-scans gemaakt. Trabeculaire en corticale 
veranderingen werden geanalyseerd. Na afloop 
werden er biomechanische testen en histologische 
analyses uitgevoerd. Gepaarde t-testen werden 
gebruikt voor statistische analyse. 

Resultaten
In saline behandelde ratten resulteerde ESW in een 
hogere botvolumefractie op 2 weken (p=0,003), 
maar op 4 en 10 weken was er geen verschil. ESW 
resulteerde in hoger corticaal volume op 2,4 en 10 

Ongefocuseerde Extracorporale Schokgolven als Mogelijke Behandeling 
voor Osteoporose

weken met respectievelijk 3.2, 5.5, 5.5 % In alen-
dronaat behandelde ratten resulteerde ESW in een 
verhoogde botvolumefractie op 2,4 en 10 weken 
(p=0.002; p=0.001; p=0.001 respectievelijk). ESW 
resulteerde in een hoger corticaal volume op 2,4 
en 10 weken met respectievelijk 7, 10.5, 12 %. In 
beide groepen leidde ESW tot een hogere maximale 
kracht tot breken. Histologie liet osteoïd met 
actieve osteoblasten aan de periostale cortex en 
in de novo niches in het beenmerg van ESW behan-
delde poten zien. 

Conclusies
ESW doet zowel het trabeculaire als het corticale 
botvolume drastisch toenemen, zeker onder een 
behandeling met alendronaat. Deze resultaten 
geven aan dat ESW mogelijk gebruikt kan worden 
bij de behandeling van osteoporose.

O.P. van der Jagt, J.H. Waarsing, N. Kops, W. Schaden, 
J.A.N. Verhaar, H. Weinans.
Afd. Orthopaedie, Erasmus MC, Postbus 2040, 
3000 CA Rotterdam, h.weinans@erasmusmc.nl
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Inleiding en Vraagstelling
Voor een nieuwe minimaal invasieve refixatie 
methode is een accurate segmentatie van weefsels 
die een losse heupprothese omringen nodig. Op CT-
beelden is het moeilijk om bot met lage dichtheid, 
oud cement en osteolytisch interfaceweefsel te 
onderscheiden, vooral in beelden met metaal-arte-
facten. Hiervoor is een geautomatiseerde segmen-
tatietool nodig die de verschillende weefsels kan 
onderscheiden.

Methode
Wij creëerden een statistische-beeldklassifiseerder 
die iedere volume-element (voxel) in een catagorie 
indeelt gebaseerd op eigenschappen, zoals beeld-

Inleiding en vraagstelling 
Het doel van dit onderzoek was een evaluatie 
naar het voorkomen van diepe infecties na totale 
heup- en knieoperaties gedurende een periode van 
twintig jaar. 

Methode 
De selectie van patiënten verliep via het compli-
catie registratie systeem van de afdeling orthope-
die van het LUMC. Het betrof patiënten met een 
diepe infectie van de totale heup- of knieprothese 
met noodzaak tot verwijdering van het implan-
taat. Zowel primaire als revisie operaties konden 
geïncludeerd worden. Voorwaarde was dat alle 
operaties en follow up in het LUMC waren verricht. 
De periode verliep van 01 januari 1996 tot 31 
december 2006. 

Resultaten 
In totaal kregen 1990 patiënten een totale heup-
prothese en 986 patiënten een totale knieprothese 
in een periode van twintig jaar. Het totaal aantal 
diepe infecties was 53 (1,8%) met 30 (1,5%) voor de 

Conclusie
Bij het gebruik van een postoperatief laag vacuum 
autoloog bloedtransfusie systeem na een total heup 
artroplastiek is er minder postoperatieve wond-
lekkage dan bij patienten zonder drain. In deze 
studie had het gebruik geen statistisch significant 
effect op postoperatief bloedverlies of op andere 
klinische factoren.

Een Statistische CT voxel klassifiseerder om tussen periprostetische 
weefsels te onderscheiden

Postoperatieve diepe infecties na totale heup- en knieoperaties

intensiteit, beeldgradiënt en de afstand vanaf de 
prothese en botoppervlak. De algoritme is getraind 
en getest op niet-overlappende CT patiëntendata. 
Resultaten worden vergelijkt met volledige hand-
matige segmentatie.

Resultaten
Wij herkennen meer dan 70% van de CT beeld-
voxels van ieder weefseltype foutloos. De beste 
resultaten worden behaald door de resultaten van 
eenvoudige kNN en lineere discriminant klassifi-
seerders te combineren. Ten spijte van individuele 
misklassifikaties is de resultaat een grote verbe-
tering boven eenvoudige “threshold” en “region 
growing” methodes. De gecombineerde klassifi-

heupprothese en 23 (2,3%) voor de knieprothese. 
De verdeling in acute, late en hematogene infecties 
is respectievelijk 5 (17%), 12 (40%), 13 (43%) voor 
de heupoperaties en 5 (22%), 11 (48%), 7 (30%) 
voor de knieoperaties. De stafylokokken species 
werden in 71% van de infecties van de heupprothe-
sen gekweekt. Bij de geïnfecteerde knieprothesen 
werden de stafylokokken species in 72,6% van de 
gevallen gekweekt. 

Conclusie 
De incidentie van een diepe infectie na een ge-
wrichtsvervangende prothese voor heup of knie is 
1,8% met een grotere kans voor de knieprothese 
dan voor de heupprothese (2,3% vs 1,5%). De stafy-
lokokken soort is de belangrijkste veroorzaker van 
infecties bij deze groep. 

R. Mahdad, C.C. Pouw, M.C. Muskee, J.T. van Dissel, 
R.G.H.H. Nelissen
LUMC, Postbus 9600 200 RC Leiden, R.Mahdad@lumc.nl

B.M. Kuipers, W.G. Horstmann, R. Slappendel, B.J. Kollen, 
C.C.P.M. Verheyen 
Kennemer Gasthuis, t.a.v. W.G. Horstmann, orthopedisch 
chirurg, Boerhaavelaan 22, 2035 RC Haarlem, 
wghorstmann@kg.nl
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Inleiding
Het plaatsen van een totale heupprothese is een 
van de meest succesvolle medische ingrepen in 
termen van verbetering van kwaliteit van leven 

Inleiding
De verdenking bestaat dat een groot aantal revisies 
van totale heupprotheses, welke worden geclassi-
ficeerd als aseptisch, in feite laaggradige infecties 
zijn, welke gemist worden met routine diagnostiek. 
In deze studie onderzochten we deze hypothese 
met behulp van uitgebreide routine en polymerase 
chain reaction (PCR) diagnostiek 

Methode
In 7 Nederlandse ziekenhuizen werden 176 patiënten 
met de preoperatieve diagnose aseptische loslating 
van hun THP geïncludeerd. Van alle patiënten werd 
de medische voorgeschiedenis verkregen. Tijdens 
de 1-stage revisie werden 14 tot 20 weefselmon-
sters afgenomen voor routine kweek, pathologie en 
broad-range 16S PCR met reverse line blot hybri-
disatie analyse. De diagnose infectie werd gesteld 
op basis van strikte, vooraf vastgestelde criteria. 
Iedere patiënt had een 1-jaars follow-up bezoek. 

Resultaten
Zeven patiënten waren geïnfecteerd, waarvan er 4 
gemist werden met de kweek. Vijftien additionele 
patiënten waren ook verdacht voor infectie. Twintig 
van deze 22 patiënten kregen een gecementeer-
de prothese met antibioticahoudend botcement. 

seerder genereert een 3D-segmentatie zonder de 
gebruikelijke tijdrovende menslijke interventie.

Conclusie
Onze statistische-voxelklassifiseerder geeft een 
snelle en bruikbare benadering van de verspreiding 
van corticaal bot, trabeculair bot, cement en fi-
brotisch interfaceweefsel om een losse heuppro-
these. Dit vormt een belangrijke eerste stap naar 
geautomatiseerde segmentatie met als uiteindelijk 

Epidemiologie van de totale heupprothese in Nederland 1986-2050: 
past, present and future

Een prospectieve multicenter studie naar het voorkomen van aseptische 
loslatingen bij revisies van totale heupprotheses, gebruik makende van 
uitgebreide routine en broad range 16S PCR met reverse line blot 
hybridisatie diagnostiek

van de patiënt en de survival van de prothese. Het 
succes van de ingreep samen met de vergrijzing 
zorgt voor een groeiende vraag naar deze operatie. 
Het doel van de studie was om de groei in het 

Alle patiënten kregen profylactische systemische 
antibiotica. Zeven van de 22 patiënten hadden 
klachten na 1 jaar, maar slechts 1 had tekenen van 
vroege loslating. In geen van de patiënten waren 
extra operaties uitgevoerd. 

Conclusies
Alhoewel percentages niet zo hoog waren als in 
eerdere publicaties, bleken tussen 4 en 13% van de 
patiënten met de preoperatieve diagnose asepti-
sche loslating geïnfecteerd te zijn. Echter na 1 jaar 
waren de gevolgen beperkt; mogelijk op basis van 
de uitgebreide nettoyage tijdens de revisie en het 
gebruik van prophylactische antibiotica periopera-
tief. Of het gevolgen heeft voor de lange termijn 
survival zal verdere follow-up uit moeten wijzen.

D.J.F. Moojen, G. van Hellemondt, H.Ch. Vogely, 
B.J. Burger, G.H.I.M. Walenkamp, N.J.A.Tulp, 
B.W. Schreurs, F.R.A.J. de Meulemeester, C.S. Schot, 
I. van de Pol, T. Fujishiro, L.M. Schouls, T.W. Bauer, 
W.J.A. Dhert
UMC Utrercht, afdeling Orthopaedie, huispost G05.228, 
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht, d.j.f.moojen@umcutrecht.nl

doel het automatische modelleren van de heup’s 
mechanische stabiliteit voor en na een refixatie. In 
de toekomst zullen wij ook de post-processing (b.v. 
door “neighbourhood voting”) op het klassifikatie-
resultaat verbeteren.

D.F. Malan, E.R. Valstar, R.G.H.H. Nelissen, D.M.J. Tax, 
C.P. Botha
LUMC, Albinusdreef 2, 2300 RC Leiden, fmalan@medvis.org
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Inleiding
Volgens de wet van Wolf zal bot zich, afhanke-
lijk van de belasting remodeleren. Naarmate de 
belasting toeneemt zal het bot sterker worden, bij 
afname van de belasting zal compensatoire de bot 
massa afnemen. Dit compensatoire mechanisme  
kan problemen veroorzaken door stress shielding 
van het bot achter rigide metalen implantaten 
zoals voorkomt in het acetabulaire bot bij heup 
prothesiologie. Om acetabulaire stress shielding 
te voorkomen werden minder rigide componenten 
ontwikkelt. Doel: Het vergelijken van de krachten 
overdracht op het acetabulaire  bot via een gece-
menteerde cup, een cementloze rigide cup en een 
cementloze elastische press-fit cup. Het beoorde-
len van het effect van toename van cup elasticiteit 
op de mate van micro bewegingen van de cup.

Methode
Een Finite Element Analyse (FEA) model van het 
humane bekken werd ontwikkeld waarin de 3 
verschillende acetabulaire componenten werden 
geïmplanteerd. Een simulatie van een normale 
loopcyclus werd verricht waarbij de mate van sub-
chondrale belasting achter de acetabulaire com-
ponenten alsmede de micro bewegingen van deze 
componenten werden geëvalueerd.

aantal protheses te bepalen op basis van de ver-
grijzing tot 2050 en vast te stellen of er sprake is 
van een verandering in indicatiestelling.

Methode
Data over de incidentie van totale heupvervan-
ging werden opgevraagd uit de opnameregistratie 
van de Nederlandse ziekenhuizen (Prismant) in 
de periode 1986 tot en met 2005. Verder werden 
gegevens over de demografische profielen van de 
Nederlandse bevolking in de periode 1986-2050 
verkregen van het Centraal Buro voor de Statistiek 
(CBS). 

Resultaten
De incidentie van primaire heupvervanging in 
Nederland stijgt van 10359 operaties in 1986 
(71.7/100.000) naar 16704 (109.2/100.000) in 
1996 en 20280 (126.2/100.000) in 2005. In de 
periode 2000-2005 stabiliseert de incidentie rond 
de 130/100.000 inwoners. Het voorspelde aantal 
heupprotheses gebaseerd op de demografische 
prognoses en de incidentie in 2005 is 27244 in 2020 

Acetabular stress shielding. A finite element analysis of a cemented, 
a cementless rigid and a cementless elastic socket

Resultaten
In ons FEA model produceerde de elastische cup de 
minste stress shielding van het acetabulaire  bot, 
echter vertoonde deze de hoogste mate van lokale 
micro bewegingen.

Conclusie
Dit onderzoek toont aan dat stress shielding van het 
acetabulaire bot wordt beperkt door het plaatsen 
van een elastische acetabulaire component op basis 
van de wet van Wolf.  Vanwege de elasticiteit is de 
micro beweging het grootste bij de elastische cup. 
De klinische relevantie hiervan zal kunnen worden 
bepaald aan de hand van RSA metingen in toekom-
stige in vivo studies.

D. Pakvis 1, D. Janssen 2, N. Verdonschot 2.
Theodoor Craanen laan 7, 6500 HB Nijmegen, 
:d.pakvis@othop.umcn.nl

1 Orthopaedic Surgery Department, UMC St. Radboud 
Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, 

2 Orthopaedic Research Laboratory, Theodoor Craanen 
laan 7, 6500 HB Nijmegen, :d.pakvis@othop.umcn.nl

(34% toename), 30811 in 2030 (51% toename), en 
29763 (48% toename t.o.v. 2005) in 2050. In de 
periode 1986-2005 was de leeftijdsverdeling van 
de geopereerde operatie nagenoeg gelijk met 
een kleine toename van het percentage patiënten 
onder de 55 jaar van 7.5 naar 9.2 procent.

Conclusie
De indicatiestelling met betrekking tot de leeftijd 
van de patient blijft vrijwel gelijk in de periode 
1986-2005. De komende decennia zal er een aan-
zienlijke toename nodig zijn in het jaarlijkse aantal 
geplaatste totale heupprotheses in Nederland. Het 
betreft een conservatieve schatting waarin uitbrei-
ding in indicatiestelling en revisieoperaties niet 
zijn meegenomen. Deze ontwikkelingen vragen 
om adequate maatregelen om ook in de toekomst 
voldoende protheses te kunnen blijven plaatsen.

M. Ostendorf, W. Dhert, A.J. Verbout
UMC-Utrecht, Postbus 85500 3508 GA Utrecht, 
m.ostendorf@planet.nl
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Introductie
Diermodellen zijn een waardevolle aanvulling voor 
wetenschappelijk onderzoek naar de behandeling 
van arthrose. In deze studie werden vier verschil-
lende arthrose-modellen in de rat in-vivo gekarak-
teriseerd met behulp van micro-computed tomo-
graphy (μCT). 

Methoden
Arthrose werd willekeurig toegebracht in de linker 
danwel de rechter knie van Wistar-ratten. Via een 
intra-articulaire injectie met 300μg mono-iodoa-
cetaat (MIA), transectie van de voorste kruisband 
(ACLT), ACLT in combinatie met transectie van het 
lig. transversus genus, chirurgisch aangebrachte 
groefjes in het trochleaire kraakbeen. De contra-
laterale knie kreeg een injectie met fysiologisch 
zout of ontving een schijn-operatie. Beide knieen 
werden afgebeeld met behulp van contrast-ver-
sterkte μCT voor (t = 0) en op 1, 3, 6, 12, 18, en 
24 weken na de indcutie van arthrose, om zowel 
bot- als kraakbeenveranderingen te registreren. 

Inleiding
Een ongecementeerde elastische cup zou het 
antwoordt kunnen zijn voor acetabulaire stress 
shielding en het behoud van acetabulaire bot 
kwaliteit. Finite element model (FEM) toonde 
hogere micro bewegingen aan in vergelijking met 
gecementeerde en ongecementeerde rigide cups.

Doel
Het verrichtten van migratie analyse en bepalen 
van het effect van additionele schroef fixatie bij 
een elastische press-fit cup.

Methode
Een gerandomiseerde studie werd ontwikkeld 
waarin 37 patiënten met een gemiddelde leeftijd 
van 63 jaar en een gemiddelde BMI van 26 werden 
geincludeerd. De migratie analyse vond plaats 
doormiddel van radio stereometrische analyse 
(RSA) op twee, zes en twaalf maanden na implan-
tatie van een ongecementeerde RM press-fit cup 
(Mathys, Betlach) en een ongecementeerde CLS 
spotorno steel (Zimmer, Warsaw). Klinische scores 
werden geëvalueerd doormiddel van de Harris hip 
score en de Oxford hip questionnaire. 

Gebruik van diermodellen voor artrose

Radio stereometric migration analysis of an elastic socket. 
A randomized controlled trial: with or without adjuvant screw fixation

Na euthanasie werden alle knieën geisoleerd voor 
histologie. 

Resultaten
μCT-arthrografie liet een forse reductie van kraak-
been-dikte zien, direct na de MIA-injectie met een 
progressief beloop in de tijd. Ook het corticale bot 
nam in dikte af tot drie weken na injectie, hierna 
werd een toename in botdikte waargenomen. Zes 
weken na het aanbrengen van de groeven, nam het 
trochleaire en patellaire kraakbeen progressief af 
in dikte. Het corticale bot liet eenzelfde trend zien 
maar was niet significant. Met het gebruik van μCT 
hebben we geen significante verschillen kunnen 
aantonen in de ACLT en ACLT+ groepen. 

Conclusie
Tekenen van arhtrose ontwikkelen zich zeer snel 
direct na een MIA-injectie en deze nemen progres-
sief toe in de tijd. Het toepassen van de groef-
jes-operatie in de rat leidde succesvol tot een 
arhtrotisch beeld van het trochleair en patellair 

Resultaten
Randomisatie resulteerde in demografisch gelijk 
verdeelde studie cohorten. Twaalf maanden na 
implantatie is er geen significante of klinisch 
relevante migratie ( migratie >0.2 mm, rotatie  
>2 graden) waar te nemen in of tussen de studie 
cohorten (p>0.05).

Conclusie
Wij zien geen klinisch effect van de hogere micro 
bewegingen op component stabiliteit en de addi-
tionele schroef fixatie bij een ongecementeerde 
elastische press-fit cup. Beide cohorten toonde 
een stabiele situatie twaalf maanden na implanta-
tie. FEM voorspelde een gunstig effect van elastici-
teit op acetabulaire stress shielding. Bot dichtheid 
studies zijn nodig om het effect van cup elasticiteit 
op bot kwaliteit te evalueren.

D. Pakvis, J. Luites, G van Hellemondt, E. de Visser, 
M. Spruit
Hengstdal 3, 6522 JV Nijmegen, d.pakvis@maartenskliniek.nl
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Inleiding
De metaal-op-metaal heupresurfacing (RHA) is ge-
introduceerd als botsparende gewrichtreconstruc-
tie voor de jonge en actieve patient. Goede korte 
termijn resultaten zijn beschikbaar, echter de on-
vermijdelijk verhoogde metaalionen spiegels zijn 
ook reden voor kanttekeningen. Gelet op de po-
pulariteit van de RHA hebben wij deze vergeleken 
met de reguliere totale heupprothese (THP) in een 
prospectief gerandomiseerde studieopzet. 

Methode 
Vijftig patienten met coxarthrose (<65 jaar) werden 
geïncludeerd en kregen na randominsatie een RHA 
(n=26) of een ongecementeerde reguliere metaal-
op-metaal THP (n=24). Klinische resultaten werden 
beoordeeld middels de Oxford Hip Score, Harris 
Hip Score, patient tevredenheid en SF-12. Peri-
operatieve gegevens en complicaties werden gere-
gistreerd. Klinische scores en metaalionenspiegels 
werden preoperatief, na 3, 6 en 12 maanden ge-
analyseerd. 

Resultaten
De klinische uitkomstmaten lieten allen voor beide 
groepen een significante verbetering zien (p<0.001) 

compartiment. Nu deze longitudinale bot en 
kraakbeen veranderingen in kaart zijn gebracht, 
kunnen in volgende studies de effecten van behan-
deling effectief gemeten worden.

Heupresurfacing versus Reguliere Totale Heup Prothese; 1-jaars resultaten 
van een prospectief gerandomiseerde studie

zonder significant verschil tussen beide groepen. Er 
was een verhoogd luxatiepercentage voor de THP 
groep (p=0.051; r=.29). Voor beide groepen was 
sprake van een significante verhoging ten opzichte 
van de uitgangswaarden voor metaalionen in het 
bloed. Voor cobalt was deze spiegel na 12 maanden 
met 1.35 µg/L voor RHA significant hoger dan de 
0.95 µg/L voor de THP (p=.023; r=-.45). Voor de 
chroomconcentratie waren deze verschillen nog 
groter met respectievelijke waardes van 1.20 µg/L 
en 0.10 µg/L (p=0.003; r=-.58).

Conclusie
Gedurende 1 jaar na implantatie was er geen 
verschil in de significant verbeterde klinische uit-
komstmaten tussen RHA en THP, luxaties traden niet 
op bij RHA. De mediane metaalionen-concentraties 
waren significant hoger bij RHA, maar bereikten 
ook daar geen toxische waarden; pseudotumoren 
werden in deze studiegroep niet geconstateerd.
 

J.M.H. Smolders, A. Hol, W.J. Rijnberg, J.L.C. van Susante
Vrouwe Udasingel 224, 6663 GW Lent, 
smolders_jose@hotmail.com

M. Siebelt,  T. Piscaer, T. Siebelt, J.H. Waarsing, 
J.A.N. Verhaar, H. Weinans.
Afd. Orthopaedie, Erasmus MC, Postbus 2040 
3000 CA Rotterdam, h.weinans@erasmusmc.nl
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Verenigingsnieuws

Eerste 14 deelnemers aan e-learning hebben accreditatiepunten 
bijgeschreven gekregen via GAIA

Accreditatie e-learning preventie veneuze trombo-embolie wordt 
heroverwogen

Twee nieuwe Leden van Verdienste: Ab Verbout en Ate Wymenga.

De richtlijntoets (e-learning) 'Diagnostiek en be-
handeling van heup- en knieartrose' is enige weken 
geleden op de website geopend. Inmiddels hebben 
14 NOV leden de module succesvol doorlopen en 
hebben allen 4 accreditatiepunten bijgeschreven 
gekregen. De richtlijntoets maakt onderdeel uit 
van het Richtlijn Educatie Programma (REP-online) 
van E-WISE.

Hoe werkt de e-learning?
De totale richtlijntekst wordt online aangebo-
den zodat het gemakkelijk navigeren is binnen 
de richtlijn. De specialist die de toets doet, moet 
online een aantal meerkeuze- en casuïstiekvragen 
beantwoorden. Bij een gegeven antwoord wordt 
altijd feedback gegeven (onderbouwende tekstdeel 
uit de richtlijn) waardoor direct duidelijk wordt 

Naar nu blijkt wordt de e-learning ‘De preventie van 
veneuze trombo-embolie na orthopedisch ingrijpen’ 
aangeboden door een farmaceut (Boehringer 
Ingelheim). Omdat dit niet bekend is gemaakt bij de 
accreditatieaanvraag bij de NOV, is deze accredita-

Tijdens de afgelopen Jaarvergadering is bij accla-
matie het Lidmaatschap van Verdienste verleend 
aan de collegae Ab Verbout en Ate Wymenga. Dit 
vanwege hun bijzondere bijdrage aan de verbe-
tering van het onderwijs voor de (buitengewoon) 
leden van de NOV.

Collega Ab Verbout werd in 1976 namens de NOV 
lid van de Opleidingscommissie Heelkundige 
Specialismen, een commissie die een goede voor-
opleiding moest vormgeven. Dat is goed gelukt. 
Op 14 januari 1993 werd een nieuwe (derde) on-

waarom een antwoord goed of fout is. 

Bij een bepaald aantal juiste antwoorden (70% 
juist) worden 4 accreditatiepunten gegeven. Voor 
het bepalen van de score worden alleen de eerste 
pogingen tot beantwoording meegerekend. Ook is 
voor accreditatie nodig dat de deelnemer respon-
deert op drie casuïstiekvragen.

Instructie om deel te nemen
U heeft uw gebruikersnaam en wachtwoord van de 
NOV website nodig. Door hiermee in te loggen wordt 
automatisch voor u een abonnement op deze e-lea-
rning module aangemaakt. Als u deze gegevens niet 
bij de hand hebt kunt u op de inlogpagina klikken 
op de link ‘vraag hier uw gegevens opnieuw op’. 
Deze worden dan naar uw e-mailadres gestuurd.

tie per maandag 18 januari 'on hold' gezet en wordt 
deze nogmaals door de Accreditatiecommissie van 
de NOV in dit licht beoordeeld. Dit betekent dat tot 
nader order via deze e-learning geen accreditatie-
punten worden toegekend.

derwijscommissie ingesteld, en hiervan werd Ab 
Verbout lid en al snel ook voorzitter. Het is deze 
onderwijscommissie, die de CCOC cursussen verder 
ontwikkeld heeft, en het tentamen vormgegeven 
heeft. Ab Verbout heeft op onvermoeibare wijze 
het onderwijs aan assistent orthopeden gesti-
muleerd en leiding gegeven aan de onderwijs 
commissie. Daarnaast was Ab Verbout ook voorzit-
ter van de commissie eindtermen orthopedie.

Collega Ate Wymenga is wat recenter in beeld 
gekomen, en wel bij de totstandkoming van de 
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vernieuwing van het onderwijs. Ate werd op 1 
maart 2005 voorzitter van de CMOO, de commissie 
Modernisering Opleiding Orthopedie. Hij heeft 
op indrukwekkende wijze de modernisering vorm 
gegeven, heeft permanent zijn leden geënthousi-
asmeerd, en hij heeft op uitermate volhardende 
wijze de vele versies van het opleidingsplan ortho-

Bericht van de Orde: Op dinsdag 2 februari 2010 hield 
de Orde een extra Algemene Ledenvergadering. Dit 
naar aanleiding van de uitspraak van de voorzienin-
genrechter 27 januari jl inzake de procedure die 
de Orde had aangespannen tegen de NZa, omdat 
minister Klink de medisch specialisten een korting 
van 375 miljoen euro had opgelegd.

Minister moet huiswerk over doen
De rechter stelde de minister voorlopig in het 
gelijk, maar vond wel dat de minister, en daarmee 
de NZa, zijn huiswerk opnieuw moest doen. De 
rechter zette zijn vraagtekens bij de cijfermatige 
onderbouwing van de minister en adviseerde dat 
de NZa eerst duidelijkheid moest geven hierover, 
voordat een goed oordeel kon worden gegeven 
over de opgelegde korting.

Helderheid cijfermateriaal
Het volgende is geconcludeerd in de vergadering. 
Het Ordebestuur en haar leden hebben goed ge-
luisterd naar de voorzieningenrechter en zullen 
er alles aan doen om helderheid te krijgen over 
het benodigde cijfermateriaal. De Orde streeft 
maximale transparantie na om omzetgegevens van 
medisch specialisten vrij beroepsbeoefenaren in 
beeld te krijgen.

Waar zijn overschrijdingen opgetreden?
De Orde met de NZa overleggen en onderzoeken 
waar deze overschrijdingen zijn opgetreden. Als 
duidelijk is waar en hoeveel is overschreden, kan 
gedifferentieerd worden gekort. Dat is wat de Orde 
altijd heeft nagestreefd, mits de cijfermatige on-
derbouwing in orde is.

Actie als huidige korting intact blijft
De Orde beschikt over goede cijfers die sterk 

pedie gecommuniceerd met het Centraal College. 
Daarnaast heeft hij tips for trainers cursussen ge-
organiseerd en begeleid, en heeft hij de commissie 
op prima wijze weer overgedragen aan zijn 
opvolgers.

Jan van Mourik, voorzitter

Uitkomst Algemene Ledenvergadering Orde van Medisch Specialisten, 
2 februari 2010

afwijken van de door de minister gestelde kortings-
bedragen. De Orde zal dan ook acties gaan voeren 
als de huidige korting intact blijft.

Plaatselijke Actiecomités
In verband hiermee is gestart met het formeren 
van plaatselijke actiecomités, die voorbereidin-
gen treffen om lokaal acties te coördineren. Ook 
is er een landelijk actiecomité ingesteld die de 
regie voert en deze acties organiseert. De verga-
dering heeft aangegeven dat er naar moet worden 
gestreefd de patiënten zo min mogelijk de dupe te 
laten worden van de acties.

Jonge specialisten ernstig getroffen
Tijdens de vergadering werd duidelijk dat vooral 
jonge medisch specialisten ernstig worden getroffen 
door de korting van 20% op hun omzet. Overigens 
heeft de Orde geen bezwaar tegen de aanpassing 
van de compensatiefactoren van de ondersteunende 
specialismen, die door een fout in de DBC systema-
tiek onbedoeld meer omzet hebben kunnen maken.

De Orde heeft haar standpunten duidelijk gemaakt 
tijdens de vergadering:
- De Orde accepteert geen onterechte kortingen 

op basis van ondeugdelijke gegevens.
- De Orde zal maximaal meewerken aan het helder 

krijgen van de cijfers.
- De compensatiefactor van ondersteunende 

medisch specialismen moet worden aangepast.
- Als er dan nog een overschrijding resteert, moet 

deze gedifferentieerd worden gekort.
- Excessieve omzetten van medisch specialisten 

zijn niet acceptabel.
- Herstel van loon naar werken is een belangrijk 

speerpunt van de Orde.
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Collega’s George Homminga en Hein van de Weijer 
laten weten dat zij in Ede NedSpine zijn gestart - 
een zelfstandige kliniek voor rugchirurgie.

Het centrum is gespecialiseerd in minimaal-inva-
sieve hernia en spondylodese chirurgie. 

Het Bestuur van de Stichting Anna Fonds roept kan-
didaten op om zich aan te melden voor de Anna-prijs 
2011. De tweejaarlijkse prijs is bestemd voor een 
actief en ervaren wetenschapper, die bijzonder bio-
medisch onderzoek doet van het menselijk steun- 
en bewegingsstelsel in het bijzonder de biomecha-
nische, biologische en /of klinische aspecten.

De prijs bestaat uit een vrij te besteden beloning 
van € 10.000,=, een penning en een oorkonde.

Aanmeldingen bestaan uit een duiding van het 
belang van het onderzoek van de kandidaat (met 
CV en de belangrijkste publicaties) en een beschrij-
ving van het lopende onderzoekprogramma.
Kandidaten worden beoordeeld door een jury van 
hoogleraren in de orthopedie, botvorming, trau-
matologie, revalidatie en klinische epidemiologie.

NedSpine, zelfstandige kliniek voor rugchirurgie

ANNA-prijs 2011 voor biomedisch onderzoek van het steun- en 
bewegingsstelsel

Homminga en Van de Weijer zien hun initiatief als 
een voorbeeld van de veranderende gezondheids-
zorg. Voor meer informatie zie: www.nedspine.nl

Aanmeldingen vóór 1 juni 2010, ter attentie van 
het bestuur van het Anna Fonds, Postbus 1021, 
2340 BA Oegstgeest.

De prijsuitreiking vindt plaats in januari 2011 
tijdens de jaarvergadering van de Nederlandse 
Orthopaedische Vereniging.

Inlichtingen bij dr J.W.W. 
Coebergh (voorzitter) 
‘s avonds thuis: 
tel 071-5190312, 
www.annafonds.nl

Anna Groll was vanaf 1919 
nauw betrokken bij de 
oprichting van de Anna 
Kliniek in 1929
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Richtlijnen voor auteurs 

(versie juni 2009)
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1. Kopij en illustraties worden in enkelvoud ingezonden.

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Kopij en illustraties worden ingezonden aan het redactieadres:
dr. A. de Gast, hoofdredacteur
Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn
Secretariaat Orthopedie
Postbus 80250, 3508 TG Utrecht, 
Tel: 030-6970970 (privé), E-mail: ntvo@diakhuis.nl

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

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

Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 17, Nr 1, maart 2010 ■   64



 Vol
 17

mrt
  ’10

  maart 2010
 26-3 External fixation for Trauma, partI - Rotterdam (NL)  
 27-3 Genees & Kunst 10 - Utrecht (NL) 
 29-3 Cursus 1: Teach the Teacher: Didactische Basisprincipes - Amsterdam (NL) 
 30-3 Advanced Trauma Life Support provider cursus - Riel (NL) 
 31-3 Serious Gaming and Simulation - Utrecht (NL) 
 
  april 2010
 6-4 Intervisie voor opleiders/supervisoren (Teach the Teacher) - Amsterdam Zuid-Oost (NL)
 6-4 Traumaoverleg Traumacentrum West-Nederland - Den Haag (NL) 
 8-4 Symposium Weke-delen, Bot- en GIST tumoren UMCG - De Schiphorst (NL) 
 9-4 Pathologische Fracturen - Nijmegen (NL) 
 9-4 Schrijven van een wetenschappelijke publicatie - Utrecht (NL) 
 12-4 Stralingsdeskundige niveau 4A/M voor medisch specialisten - Hengelo (NL) 
 13-4 Regioavond voor chirurgen en orthopeden - Groningen (NL) 
 14-4 AOTrauma - Advances Foot and Ankle Symposium - Soest (NL) 
 15-4 4e post olympische traumatologie sportcongres 2010 - Arnhem (NL) 
 15-4 Advanced Trauma Life Support provider cursus - Riel (NL) 
 15-4 Stralingsdeskundigheid 4A/M - Amsterdam (NL) 
 15-4 Teach the Teacher: basismodule Communicatietraining - Amsterdam Zuid-Oost (NL) 
 15-4 Teach the Teacher: Startmodule Modernisering - Amsterdam Zuid-Oost (NL) 
 15-4 Train de trainers 2010 - Leiden (NL) 
 19-4 Verdiepingsmodule ‘Vaardig in 4 stappen’ /Teach the Teacher - Amsterdam Zuid-Oost (NL)
 20-4 Advanced Life Support (ALS) Provider course - Alphen aan Den Rijn (NL) 
 20-4 Advanced Trauma Life Support provider cursus - Riel (NL) 
 20-4 Ziekenhuisfinanciën (beknopt) - Zeist (NL) 
 21-4 Basistraining Opleiden van Medisch Specialisten - Utrecht (NL) 
 21-4 Team Resource Management 2 daagse - Dordrecht (NL) 
 22-4 Advanced Trauma Life Support provider cursus - Riel (NL) 
 22-4 Teach the Teacher 1 - Groningen (NL) 
 23-4 Effectively Communicating in the Operating Room and the Intensive Care - Amsterdam (NL)
 23-4 Scoliose Management - Utrecht (NL) 
 26-4 AOTrauma Fractuurbehandeling en weke delen benadering - Rotterdam (NL) 
 26-4 Fractuurbehandeling en weke delen benadering - Rotterdam (NL) 
 26-4 Stralingsdeskundige niveau 4A/M voor medisch specialisten - Hengelo (NL)

Congres-, bij- en nascholingsagenda

Meer informatie? Zie besloten deel NOV-website: www.orthopeden.org
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