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De eerste editie door een geheel vernieuwd team is een uiting van 
ambitie om de verdere groei naar een volwassen, transparant en 
uiteindelijk Pubmed genoteerd NTVO te realiseren. Voor het waar-
maken van deze ambitie is een aantal zaken van belang, uiteraard 
verder bouwend op de fundamenten van vorige hoofdredacteuren 
en redactieteams. 

Om volwassenheid te bereiken dient de kwaliteit van de manus-
cripten en het reviewproces omhoog te gaan. Hiervoor is een wis-
selwerking tussen de inzenders en de reviewers nodig met als doel 
het ingezonden materiaal tot een volwaardig artikel te boetseren. 
Dit vraagt van de inzenders discipline door zich nauwgezet aan de 
Richtlijnen voor Auteurs te houden, maar van de reviewers een 
ongekende positiviteit ten aanzien van het ingezonden materiaal.

De transparantie zal zich in de toekomst uiten in een Open Access 
wijze van reviewen: reviewers en auteurs zijn in principe bij elkaar 
bekend. Een dergelijke wijze van reviewen wordt bijvoorbeeld ook 
door de Acta Orthopaedica aangehouden. Dit maakt in de ogen van 
de redactie ook het loon naar werken voor de reviewer mogelijk 
door deze in een colofon bij elke editie te vermelden. Een der-
gelijke openheid past in de ogen van de redactie bij onze cultuur 
in Nederland en zo ook de vermelding van de voornamen van de 
auteurs, reviewers en redactieleden. Het NTVO is een blad voor ons 
allen, maar ook zeker van ons allen.

Pubmed notering is een lang gekoesterde droom van de redactie 
van het NTVO, ook van de huidige. Dit kan en mag geen doel op 
zich zijn, maar zal onherroepelijk volgen uit bovenstaande volwas-
senheid en transparantie. De kwaliteit van de inzending en het 
reviewproces zal het mogelijk moeten maken een gooi te doen naar 
deze notering.

Naast de wetenschappelijke inhoud zal het NTVO ook overzichts-
artikelen over zogenaamde hot topics niet schuwen. Achter de 
schermen wordt hard gewerkt aan een nieuwe rubriek die de dage-
lijkse praktijkperikelen opinierend beschrijft. Ook zal het Moderne 
Opleiden met al zijn PICO’s en CAT’s een plaats krijgen. In een vast 
format zullen door de redactie geselecteerde onderwerpen met 
een publicatie worden beloond. Ook de proefschriftbesprekingen 
en de rubriek Nederlands onderzoek in internationale tijdschriften 
zijn weerkerende rubrieken.

Om de hier geschetste gang van zaken mogelijk te maken wordt 
medewerking gevraagd van de Nederlandse orthopeed en AIOS. 
Daarmee kan een volgende stap gezet worden in de geschiede-
nis van het NTVO: Nieuw, Transparant, Volwassen, Onderzoek uit 
Nederland.

Dr. Taco Gosens, hoofdredacteur
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pen in het artikel “Primaire posttrauma-
tische amputatie, wanneer te verrichten 
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in editie 4 van 2011. Bij dit artikel is de 
naam van de eerste auteur, Drs. Dagmar 
R.J. Kempink, onjuist onder de titel weer-
gegeven. Op de website zijn de auteurs 
juist vermeld.
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Inleiding

Ongecementeerde heupprotheses zijn 40 jaar 
geleden ontwikkeld, na teleurstellende resultaten 
met gecementeerde heupimplantaten bij jonge, 
actieve patiënten.1,2 Klinisch onderzoek naar on-
gecementeerde protheses is vooral gericht op de 
femorale component.3-5 Recentelijk is er meer 
aandacht gekomen voor de overleving van de ace-
tabulaire component, nadat verschillende studies 
overmatige slijtage van de polyethyleen (PE) 
liner hebben beschreven.6-9 Overmatige slijtage 
kan leiden tot botresorptie rondom de prothese 
(osteolyse), waardoor een revisie noodzakelijk 
wordt.10-12

Ongecementeerde protheses verschillen sterk in 
design, maar hebben allen een cup met metalen 
buitenwand (“metal-backed”), meestal vervaar-
digd van een titanium legering. Deze buitenwand 
is noodzakelijk, omdat direct contact tussen bot en 
PE resulteert in osteolyse.11,13,14 Deze cups zouden 
meer biocompatibel zijn door botingroei dankzij 
coatings (HA of poreus). Met de ontwikkeling van 
metal-backed cups werd een betere verdeling van 
krachten op de bot-prothese interface verwacht. 
Recente klinische studies laten echter juist meer 
stress shielding zien bij ongecementeerde cups 
dan bij gecementeerde cups.15,16 Ook kan de liner 

Polyethyleen slijtage van ongecementeerde cups - 
een analyse van 200 Mallory Head heupprotheses

Walter van der Weegen, Shennah Austen, Dr. Thea Sijbesma en 
Henk J. Hoekstra

Om de polyethyleen-slijtage en overleving van de Mallory Head heupprothese vast te stellen, hebben we een retros-
pectieve analyse uitgevoerd van 200 protheses. Alle protheses bestonden uit een poreus gecoate Ringloc acetabulaire 
component met een liner van conventioneel polyethyleen en een poreus gecoate femorale component met een 28 mm 
keramische kop. De primaire doelstelling van onze studie was na te gaan welk percentage van de protheses een hogere 
liner slijtage lieten zien dan de drempelwaarde van 0.2 mm/jaar. De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 54.6 
jaar. Bij een gemiddelde follow-up duur van 8.3 jaren was bij 54.3% van de liners de slijtage > 0.2 mm/ jaar en bij 96.3% 
van de liners > 0.1 mm/ jaar. De slijtage nam toe bij een grotere inclinatiehoek van de acetabulaire component. Zestien 
patiënten ondergingen revisiechirurgie en één patiënt is gepland voor revisiechirurgie. Tien van deze protheses werden 
gereviseerd voor slijtage of aseptische loslating. De totale overleving van de prothese na 12 jaar was 91.4% (95%-BI: 
85.9-94.5). Met alleen revisie vanwege slijtage als eindpunt was de overleving 95.7% (95%-BI: 91.6-97.9).

Drs. W. van der Weegen, onderzoeker, Drs. S. Austen, 
arts-assistent niet in opleiding orthopedie, 
Dr. T. Sijbesma en Drs. H.J. Hoekstra, 
orthopedisch chirurgen, 
St. Anna Ziekenhuis, Postbus 90, 5660 AB Geldrop
Correspondentie: W. van der Weegen
E-mail: kog@st-anna.nl
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van metal-backed cups disloceren en roteren ten 
opzichte van de metalen buitenwand, waardoor 
extra slijtage partikels ontstaan, de zogenaamde 
“back-side” slijtage.17-19 Er is geen consensus over 
de oorzaak van overmatige slijtage. Waarschijnlijk 
leiden verschillende factoren tot slijtage, zoals de 
wijze waarop het PE wordt geproduceerd en geste-
riliseerd, de tijd tussen het fabriceren en de daad-
werkelijke implantatie (de zogenaamde “shelf 
life”), de plaatsing van de acetabulaire component 
(inclinatie en anteversie) en het activiteiten-
niveau van de patiënt. In onze kliniek waren er 
zorgen over de frequentie waarin PE slijtage werd 
geobserveerd bij de ongecementeerde Mallory 
Head prothese. De femorale component van deze 
prothese kent een goede lange termijn survival 
met een laag revisiepercentage, maar naar de 
slijtage van conventioneel PE in metal-backed cups 
zijn weinig klinische studies gedaan. Yamamota 
et al. vond een gemiddelde liner slijtage van  
0.3 mm na 3 jaar, 0.55 mm na 5 jaar, oplopend tot 
0.7 mm na gemiddeld 6 jaar en 10 maanden (5.1 
– 10.1 jaar) bij de acetabulaire component van 
de Mallory Head prothese.21 Kurtz concludeerde 
dat osteolyse ontstond bij een koppenetratie van  
> 0.1 mm/jaar, en dat er geen osteolyse optrad 
bij penetratie < 0.05 mm/jaar.9 Andere studies 
vonden dat osteolyse op trad bij een drempel-
waarde van 0.1 – 0.2 mm/jaar.21-23

De primaire doelstelling van onze studie was na te 
gaan welk percentage van de protheses een hogere 
liner slijtage lieten zien dan de drempelwaarde 
van 0.2 mm/jaar. Secundaire doelstellingen waren 
het vaststellen van de frequentie van optredende 
osteolyse en het bepalen van de survival van de ge-
implanteerde protheses. 

www.ntv-orthopaedie.nl/vanderweegen1901/i
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contact meer. Daarmee waren 163 protheses 
(81.5%) beschikbaar voor analyse van PE-slijtage, 
en 200 protheses voor analyse van de survival.
Liner slijtage is gemeten door op de antero-pos-
terieure (AP) röntgenopname de tweedimensionale 
verplaatsing van de keramische kop ten opzichte 
van de liner te meten met PolyWare Pro 3D 
software (Draftware Inc. Vevay, USA). Zie figuur 1.  
Een steekproef van 10 metingen is gevalideerd door 

een ervaren medewerker van Draftware Inc.. 
Voor de analyse werd een slijtage van < 0.2 mm/jaar  
als aanvaardbaar gezien.21-23 Aanvullend is een 
sensitiviteitsanalyse gedaan met 0.1 mm/jaar als 
drempelwaarde. Correlatie-analyses zijn gedaan 
met leeftijd van de patiënt, BMI, activiteitenni-
veau, inclinatiehoek acetabulum, maat acetabu-
lumcomponent, linerdikte en shelf life. Verschil in 
slijtage tussen mannen en vrouwen is met een on-
gepaarde t-toets getest. De Kaplan-Meier methode 
werd gebruikt om de survival van de prothese vast 
te stellen. Alle statistische analyses zijn gedaan 
met SPSS software (SPSS Statistics, versie 17.0, IBM 
corporation, Somers USA).
Tenslotte zijn alle röntgenopnames beoordeeld op ra-
diolucentie en osteolyse volgens de zones van DeLee 
en Charnley voor de acetabulaire component en de 
zones volgens Gruen voor de femorale component.

Resultaten

Slijtage en osteolyse
Bij de beschikbare 163 protheses bleek de slijtage 
gemiddeld 0.2 mm/jaar te bedragen (range: 0.07 - 
0.5). Bij 53.4% van de liners (n=87) was de slijtage 
≥ 0.2 mm/jaar (figuur 2). Indien 0.1 mm/jaar als 
drempelwaarde werd gehanteerd, was er over-
matige slijtage bij 96.3% van de liners (n=157). De 
correlatie-analyses zijn weergeven in tabel 2.

Patiënten en methode

De eerste 200, in onze kliniek geïmplanteerde, 
Mallory Head heupprotheses (Biomet Inc., Warsaw, 
USA) zijn retrospectief geanalyseerd. Deze protheses 
zijn geplaatst tussen november 1997 en september 
2002 door drie ervaren orthopaedische chirurgen. 
De gemiddelde follow up was 8.3 jaar (range: 8-13). 
Zie tabel 1 voor de patiëntkarakteristieken.

Bij alle procedures is een ongecementeerde, poreus 
gecoate femorale component gebruikt met een 28 mm  
keramische kop en een poreus gecoate Ringloc 
acetabulaire component. De liner was van conven-
tioneel Ultra-High Molecular Weight Polyethyleen 
(UHMWPE) (ArCom®, Biomet, Warsaw), geprodu-
ceerd middels compression molding en gesterili-
seerd met gamma-straling in Argon gas. Liner dikte 
varieerde van 4.8 mm (cupmaat 48) tot 11.8 mm 
(cupmaat 62). De gemiddelde shelf life was vier 
maanden (range: 0-41). Alle protheses zijn via de 
posterolaterale benadering geplaatst. 
Alle in leven zijnde patiënten werden voor een po-
liklinische controle opgeroepen. Door middel van 
statusonderzoek zijn de diagnose, BMI, opname-
duur, complicaties en details van de gebruikte com-
ponenten verzamelt. Per post is de Duke Activity 
Index opgestuurd om het activiteitenniveau in 
kaart te brengen (respons: 89%).24 De Duke Activity 
Index bestaat uit 12 vragen over onder andere het 
voor zich zelf kunnen zorgen, (trap)lopen, werken 
in huis en in de tuin en sportdeelname. De uitkomst 
is significant gerelateerd aan het maximale zuur-
stofopname vermogen, en geeft zo het uithou-
dingsvermogen van de patiënt weer. De lost to 
follow up (LTFU) is zo laag mogelijk gehouden door 
adresgegevens via de huisarts, het internet of ge-
meentelijke administraties te achterhalen.
Van de 200 heupprotheses waren er 37 lost to 
follow-up: negen patiënten zijn overleden, drie 
patiënten vertrokken naar het buitenland zonder 
achterlaten van een adres (vier protheses), van 
16 patiënten was de heupprothese gereviseerd 
en zeven patiënten (acht protheses) wilden geen 

Tabel 1. Patiëntkarakteristieken

Mannen 98 (49%)
Vrouwen 102 (51%)
Leeftijd (jaren) 54.6 (range: 29-69)
BMI (kg/m2) 26.9 (range: 17.6-37.5)
Bilateraal 36 (18%)
Diagnose: Artrose 187 (93.5%)
Avasculaire necrose 11 (5.5%)
Mediale collum fractuur 2 (1%)

Figuur 1. PolyWare Pro 3D meting.
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Van de negen patiënten die een revisie hebben 
ondergaan vanwege slijtage, kon bij zeven 
patiënten worden volstaan met het wisselen van 
de PE liner. Bij twee hiervan bleek de liner los te 
zijn van de cup waarbij bij één patiënt metallose 
werd opgemerkt en bij de andere een fibreuze 
laag tussen cup en liner. Bij vier patiënten werd 
een botplastiek gedaan vanwege een acetabulai-
re cyste. De gemiddelde tijd tot revisie was 108 
maanden (range: 77 – 144) en de gemeten slijtage 
bij deze patiënten was gemiddeld 0.28 mm/jaar 
(range: 0.21 – 0.45). 
De survival van de prothese, ongeacht de reden 

van revisie, was na 12 jaar follow up 91.4% (95%-BI:  
85.9-94.5). Indien revisie vanwege slijtage als 
eindpunt werd gebruikt, was de survival van de 
prothese na 12 jaar follow up 95.7% (95%-BI: 
91.6-97.9). Zie figuur 3 voor de Kaplan-Meier survi-
valcurve. Indien alle patiënten die lost to follow-up 
waren als gefaalde protheses werden gezien, was 
het ‘worst case’ faal scenario 18.5%.

Discussie

Onze studie laat zien dat het aantal protheses 
met een onacceptabele hoeveelheid slijtage van  
≥ 0.2 mm/jaar met erg hoog is (53.4%). Daarentegen 

De slijtage was bij mannen significant hoger dan bij 
vrouwen (respectievelijk gemiddeld 0.22 mm/jaar 
versus 0.19 mm/jaar, p: 0.02). Na gemiddeld 8.3 
jaar follow up, bleek gemiddeld 24.3% van de oor-
spronkelijke liner-dikte te zijn weg gesleten (range: 
10.7% – 42.7%). Door de behandelaar werd 41 keer 
(24.8%) het optreden van slijtage genoteerd, na 
gemiddeld 93 maanden (range: 40-120). Osteolyse 
werd vastgesteld bij vijf patiënten (tabel 3). De ge-
middelde gemeten slijtage bij deze vijf patiënten 
was 0.22 mm/jaar (range: 0.19-0.26).

Revisies

Van de 200 protheses waren er 16 gereviseerd 
en was één prothese gepland voor revisie (8.5%). 
Belangrijkste reden voor revisie was een sympto-
matische patiënt met slijtage van de liner zichtbaar 
op de röntgenfoto (10 revisies, 5%). Zie tabel 4 voor 
een totaal overzicht en tabel 5 voor de slijtage ge-
relateerde revisies.

Tabel 4. Overzicht revisieredenen

Revisiereden N (%)

Aseptische loslating cup of steel 1 (0.5)
Liner wissel 9 (4.5)
Luxatie cuprevisie 4 (2)
Infectie 1 (0.5)
Breuk keramische kop 1 (0.5)
Totaal 16 (8)

Tabel 2. Correlatie tussen gemeten slijtage en leef-
tijd, BMI, activiteitenniveau, inclinatiehoek, maat 
acetabulumcomponent, linerdikte en shelf life

Subgroep analyse PE slijtage  Correlatie p-waarde

Leeftijd - 0.4 0.61
BMI 0.056 0.48
Activiteitenniveau 0.166 0.053
Inclinatiehoek acetabulum 0.236 0.002*
Maat acetabulumcomponent 0.156 0.046*
Shelf life 0.065 0.41

* significant

Tabel 3. Radiologische observaties bij maximale 
follow-up van niet gereviseerde patiënten

Osteolyse Aantal Percentage (%)

Femorale component
- Geen 160 98.2
- Gruen zone 1 of 7 3 1.8
- Gruen zone 2 – 6 0 0

Acetabulaire component
- Geen 158 96.9
- DeLee & Charnley zone 1 2 1.2
- DeLee & Charnley zone 2 2 1.2
- DeLee & Charnley zone 3 1 0.6

6 ■   Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 19, Nr 1, maart 2012

■   Polyethyleen slijtage van ongecementeerde cups - een analyse van 200 Mallory Head heupprotheses

Figuur 2. Boxplot slijtage in mm/jaar.
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2. Uit onze studieresultaten bleek meer slijtage 
bij een steilere plaatsing van de cup en meer 
slijtage bij mannen. Dit komt overeen met eerdere 
studies.20,32,33 Uit onze studieresultaten bleek ook 
meer slijtage op te treden bij een grotere maat cup. 
Dit is in tegenspraak met eerdere studies, zonder dat 
wij hiervoor een verklaring hebben. Aanvankelijk 
dachten wij dat grotere cups moeilijker te plaatsen 
zouden zijn, met een steilere plaatsing tot gevolg. 
Er bleek echter in onze studiegroep geen significant 
verschil te zijn in inclinatiehoek tussen kleinere (≤ 
54 mm) en grotere (≥ 56 mm) cupmaten (p = 0.352, 
95% CI: -1.4 – 4.3).
Uit onze resultaten bleek geen relatie te bestaan 
tussen leeftijd, BMI, shelf life of activiteitenni-
veau en de gemeten slijtage. Dit in tegenstelling 
tot andere studies.20,32,34 De heterogeniteit in 
aantallen en karakteristieken van de patiënten in 
deze studies is echter groot, waardoor mogelijk 
verschillen in resultaten zijn ontstaan. In onze 
studie was de shelf life erg kort (gemiddeld vier 
maanden). Mogelijk dat hierdoor geen relatie met 
slijtage was vast te stellen. 
De slijtage in alle hiervoor gereviseerde patiënten 
was hoger dan de drempelwaarde van 0.2 mm/jaar.  
De meeste patiënten met een slijtage boven de 
drempelwaarde (82.5%) hadden geen cystevor-
ming, lucentie, of zodanige klinische symptomen 
dat revisie werd overwogen. Waarschijnlijk is dit 
deels terug te voeren op het genetische profiel 

is na 12 jaar het survivalpercentage met slijtage als 
eindpunt vooralsnog acceptabel (95.7%). Echter, van 
10 patiënten (12 protheses) kon niet meer worden 
achterhaald of er sprake was van overmatige slijtage 
met een eventuele revisie tot gevolg. Verontrustend 
is dat volgens de literatuur slijtage niet lineair is, 
maar vooral vanaf het 7e-8e jaar na de operatie 
toeneemt.20,25 Hierdoor zou het aantal revisies 
vanwege acetabulair falen fors kunnen toenemen, 
zoals gerapporteerd door McLaughlin (65% na 16 
jaar) en Parvizi (20% na 11 jaar follow up) .26,27

Een mogelijke verklaring voor de gevonden hoeveel-
heid slijtage kan worden gevonden in de gebruikte 
materialen. Tijdens het sterilisatieproces ontstaan 
vrije radicalen die de eigenschappen van het PE 
zowel voor als na implantatie van de prothese be-
invloeden door te reageren met zuurstof. Hierdoor 
treedt versnelde slijtage op, wat mogelijk is te 
reduceren door het gebruik van highly crosslinked 
polyethyleen (HXLPE). Ten opzichte van conventio-
neel PE laat HXLPE een significante reductie van de 
koppenetratie en osteolyse zien.28-31 Het is echter 
nog onduidelijk of op lange termijn radicalen die 
geen crosslinks hebben gevormd, alsnog vrij kunnen 
komen en oxidatie kunnen veroorzaken. Recent is 
hiervoor vitamine E toegevoegd aan het PE om de 
vrije radicalen weg te vangen (E-poly). Hiervan zijn 
nog geen klinische slijtage-resultaten gepubliceerd. 
Slijtage is niet alleen afhankelijk van de gebruikte 
materialen maar multifactorieel bepaald. Zie tabel 

Figuur 3. Kaplan-Meier survivalcurve.

Tabel 5. Overzicht slijtage gerelateerde revisies

Casus Maanden tot revisie Details

1 77 Liner wissel, componenten goed gefixeerd
2 104 Liner wissel, componenten goed gefixeerd
3 107 Liner wissel, componenten goed gefixeerd
4 107 Liner wissel, componenten goed gefixeerd
5 109 Liner wissel, componenten goed gefixeerd
6 109 Liner wissel, componenten goed gefixeerd
7 110 Liner wissel, componenten goed gefixeerd
8 144 Aseptische loslating cup
9 Onbekend Gereviseerd ander ZH, patiënt overleden
10 Gepland Slijtage, revisie gepland
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and a porous coated femoral stem with a 28 mm ceramic 
femoral head. The primary objective of our study was to 
evaluate which percentage of the prostheses had a wear 
rate > 0.2 mm/year. Mean patient age was 54.6 years. At a 
mean follow up time of 8.3 years in 54.3% of the liners the 
wear rate was > 0.2 mm/ year and in 96.3% of the liners > 
0.1 mm/ year. The wear rate increased when the inclination 
of the acetabular component increased. Sixteen patients 
underwent revision surgery and one patient is planned for 
revision surgery. Ten of the prosthesis were revised for wear 
or aseptic loosening. The overall survival of the prosthesis 
after 12 years of follow up was 91.4% (95%-CI: 85.9-94.5). 
With revision for wear as endpoint, the survival was 95.7% 
(95%-CI: 91.6-97.9). 
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van de patiënt, dat de sterkte van de biologische 
respons op slijtagepartikels reguleert.10,14 Verder 
is het opvallend dat door de behandelaar tijdens de 
klinische follow up veel minder vaak slijtage werd 
vastgesteld aan de hand van de röntgenfoto (24.8% 
van alle protheses) dan met gebruik van software 
als meetmethode tijdens deze studie (53.4% van de 
protheses bij een drempelwaarde op ≥ 0.2mm per 
jaar). Er is echter nog geen evidentie dat het rou-
tinematig gebruiken van slijtage-analyse software 
de voorkeur heeft boven de klinische beoordeling 
van de röntgenfoto door de orthopeed. 
De door ons gemeten slijtage is vergelijkbaar met 
andere studies naar slijtage met metal-backed 
cups.35,36 Opvallend is dat het aantal gevallen van 
aseptische loslating (0.5%) en osteolyse in onze 
studie gering is (5.5%), in vergelijking met andere 
studies. Deze studies hadden over het algemeen een 
langere follow up. Bijvoorbeeld Emms et al. vond 
17.1% osteolyse en een slijtage-gerelateerd revisie-
percentage van 20% na 11.5 jaar.7 Omdat we alleen 
de laatst beschikbare röntgenopname hebben ge-
evalueerd is er in onze studie waarschijnlijk geen 
lucentie maar wel osteolyse waargenomen. Dit 
kan enerzijds doordat (vroeg)tijdig tot revisie is 
overgegaan, anderzijds is door het retrospectieve 
karakter van onze studie aseptische loslating lastig 
te objectiveren. Een andere mogelijke verklaring 
is dat de osteointegratie bij de gebruikte coating 
zo effectief is, dat bij de revisie-operatie de aceta-
bulaire component niet eenvoudig te verwijderen 
is, zelfs als er nog maar een klein oppervlak geïn-
tegreerd is met het bot. Sterktes van onze studie 
zijn het grote aantal geïncludeerde protheses, het 
gebruik van een gevalideerde techniek om slijtage 
te meten en analyse van meerdere variabelen die 
van invloed kunnen zijn. De beperkingen zijn het 
retrospectieve design, het ontbreken van een con-
trolegroep, de acceptabele maar niet geringe lost 
to follow up en de beperkte duur van de follow up.
Gebaseerd op onze resultaten en de huidige litera-
tuur vragen wij ons af of het gebruik van conventio-
neel PE in metal-backed acetabulaire cups nog langer 
verantwoord is. Een regelmatige follow up, juist 
op lange termijn, kan ernstige complicaties bij het 
gebruik van conventioneel PE voorkomen. Onderzoek 
met een langere follow up dan 10 jaar is nodig om 
de veiligheid van conventioneel PE bij ongecemen-
teerde totale heupprotheses verder te analyseren.

Abstract

To evaluate the annual wear rate and the survival of the 
Mallory Head hip prostheses we retrospectively analyzed 200 
of these prostheses. We used a porous coated Ringloc ace-
tabular component with a conventional polyethylene liner 
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Inleiding

Het habitueel luxeren van het heupgewricht 
komt zelden voor. Meestal zijn het posterieure 
luxaties.4,6-8,11,13 Habituele anterieure heup-
luxaties komen nog minder vaak voor.5,10,12,14 
Habituele luxaties worden meestal geassocieerd 
met aandoeningen, waarbij een significante liga-
mentaire laxiteit of acetabulaire dysplasie gezien 
wordt.7 De behandeling kan worden onderverdeeld 
in chirurgisch en niet-chirurgisch en is afhankelijk 
van de soort luxatie, het voorkomen van beperkin-
gen, pijn en anatomische afwijkingen.7,10 We be-
schrijven een case-report over een vrijwillige an-
terieure heupluxatie bij een ernstige acetabulaire 
dysplasie.

Ziektegeschiedenis

Een 10-jarige jongen presenteert zich met een merkwaar-
dig probleem van zijn rechter heup op onze polikliniek 
nadat hij was doorverwezen door een kliniek in België. Hij 
verklaart dat hij zijn heup zelf “uit de kom” kan trekken. 
Tevens heeft hij last van een per ongeluk “uit de kom schie-
tende” heup met voetballen. Hij heeft geen pijnklachten 
of functiebeperkingen van de heup. Er is sprake geweest 
van een stuitbevalling. Een echografische screening van de 
heupjes toonde kort na de geboorte geen afwijkingen.
Bij lichamelijk onderzoek is sprake van een door twee 
doktoren (JHMG en ATH) objectiveerbare, naar anterieur 
luxerende heup, die de jongen zelf kan opwekken. Dit doet 
hij zonder pijnklachten en kan er zelfs om lachen. Als de 
heup weer “goed zit” is er een exorotatie van 90 en endoro-
tatie van 45 graden beiderzijds. De flexie is 130 en extensie 
20 graden beiderzijds. Geen tekenen van een “snapping 
hip” op basis van iliopsoas impingement.

De habituele heupluxant

Jon H.M. Goosen en Arno M. Ten Ham

Habituele heupluxaties, met name naar anterieur, komen zelden voor. Meestal wordt deze afwijking geasscocieerd met 
een ligamentaire laxiteit of congenitale heupdysplasie. De behandeling hangt grofweg af van de etiologie van de luxatie 
en de aanwezigheid van pijn en /of functiebeperking. In deze casusbeschrijving presenteren wij een 10-jarige jongen 
met een habituele en vrijwillige anterieure heupluxatie, veroorzaakt door een acetabulaire dysplasie.

Dr. Jon H.M. Goosen, AIOS orthopedie en 
Drs. Arno M. Ten Ham, orthopedisch chirurg, 
Kindercentrum, Sint Maartenskliniek, Postbus 9011, 
6500 GM Nijmegen.
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Figuur 1b. Laterale opname van het heupgewricht: 
Hierop is een marginale voorste en achterste 
acetabulumwand te zien.

Figuur 1a. Anteroposterieure opname van het bekken: 
De Center-Edge hoeken zijn beiderzijds 30 graden wat 
iets onder de norm is.

www.ntv-orthopaedie.nl/goosen1901/i
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wanddefecten eveneens goed zichtbaar, tevens wordt het 
anterieure luxatiemoment goed in beeld gebracht als de 
patiënt wordt gevraagd zijn heup te luxeren. Na uitgebreid 
intern en extern overleg te hebben gehad komen we tot de 
conclusie dat er geen goede operatie indicatie is te stellen. 
Hier wordt dieper op ingegaan in het discussie gedeelte. Wij 
hebben hierop het advies gegeven niet meer vrijwillig de 
luxaties op te wekken en zonodig het voetballen te staken.

Discussie

Habituele luxaties van het heupgewricht zijn 
zeldzaam. Dit fenomeen wordt een aantal keer 
geassocieerd met patiënten met ligamentaire 
laxiteit, zoals het Down syndroom4, Ehlers-Danlos5 
en idiopathische hyperlaxiteit.6

Röntgenonderzoek van het bekken laat een forse anterieure 
wanddysplasie zien van het rechter acetabulum. De Center-
Edge hoeken zijn beiderzijds 30 graden (normaal <35 ± 5 
graden1) ( Figuur 1a). De axiale opname laat een marginale 
voorste en achterste acetabulumwand zien ( Figuur 1b). De 
aanvullende CT-scan ( Figuur 2) laat eveneens een anteri-
eure wanddysplasie zien, met een ASA hoek van 44 graden 
rechts en 56 graden links (normaal 60 ± 6 graden2). Tevens 
is er een defect van de posterieure wand zichtbaar. De 
PASA hoek is rechts 67 en links 71 graden (normaal 105 ± 8 
graden2). Het rechter collum heeft een anteversie van 11 
graden en links een retroversie van 3 graden (normaal 15 ± 
7 graden anteversie3) ( Figuur 3). Op de CT scan ( Figuur 4a 
t/m c) en de reconstructie hiervan ( Figuur 5a en b) zijn de 

Figuur 2. CT bekken: Duidelijk te zien is een anterieure 
wanddysplasie met een ASA hoek van 44 graden rechts 
en 56 graden links (normaal 60 ± 6 graden2). Tevens is 
er een defect van de posterieure wand zichtbaar. 
De PASA hoek is rechts 67 en links 71 graden (normaal 
105 ±8 graden2).

Figuur 3. CT rotatie heupen: Het rechter collum heeft 
een anteversie van 11 graden en links een retroversie 
van 3 graden (normaal 15 ±7 graden anteversie3).

Figuur 4a t/m c. CT bekken: Het anterieure luxatiemoment goed in beeld gebracht als de patiënt wordt gevraagd 
zijn heup te luxeren. Opeenvolgend transversaal (a), lateraal (b) en anteroposterieur (c). Het vacuüm fenomeen is 
goed zichtbaar.

A B C
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innominate osteotomie van het bekken bij een 
pijnlijke anterieure luxant met een voorwandde-
fect.5 De patiënt was na drie jaar tevreden. Moon 
et al verrichten een intertrochantaire osteotomie 
van het femur bij een 5-jarig kind met goede korte 
termijnsresultaten.11 Zielinski et al beschrijven 
een bilateraal vrijwillig anterieur luxerende heup 
bij een kind met het Aarskog syndroom met liga-
mentaire laxiteit. Zij verrichtten gestageerd een 
bilaterale variserende deroterende femur osteo-
tomiën en een acetabulum osteotomie beiderzijds 
volgens Dega.12 De rest beschrijft een conservatie-
ve behandeling bij luxanten met anterieure wand-
dysplasie met het advies niet vrijwillig te luxeren 
met goede resultaten op het gebied van pijn en re-
luxeren.13,14

In het geval van onze beschreven patiënt is er sprake 
van een vrijwillige, anterieure habituele heupluxa-
tie met een ernstige acetabulaire dysplasie en 
een matige anteversie van het proximale femur. 
Volgens de classificatie van Ahmadi7 valt hij in 
groep 2, waarbij gedacht moet worden aan een 
chirurgische interventie. Er is echter geen sprake 
van pijnklachten of functie beperking, waardoor 
volgens het artikel van Beaty et al10 weer terug-
houdend met chirurgische oplossingen omgespron-
gen moet worden. In een uitgebreide review over 
het wel of niet verrichten van acetabulaire en/of 
femorale correcties bij acetabulaire dysplasie komt 
de aan- of afwezigheid van pijn en functiebeperkin-
gen duidelijk naar voren als belangrijke beslisfac-
tor.15 Hier komt bij dat een eventuele chirurgische 
oplossing voor onze patiënt zeker niet eenvoudig 
is, gezien de gecombineerde voor- en achterwand 
defecten. Hierdoor lossen we bij een acetabulaire 
ingreep het ene defect op door een groter defect 
aan de andere zijde te creeëren met alle mogelijke 
gevolgen van dien. Een femorale retroverterende 
osteotomie kan, buiten de mogelijke standaard 

Ahmadi et al7 maakten een classificatie van dit 
fenomeen. Zij maakten onderscheid tussen 1. reci-
diverende luxaties (posttraumatisch, niet-vrijwil-
lig), 2. vrijwillige luxaties, geassocieerd met een 
ligamentaire laxiteit, dysplasie of een neurologi-
sche aandoening en 3. vrijwillige luxaties zonder 
aanwijsbare oorzaken. De luxaties zijn in alle 
groepen in de overgrote gevallen naar posterieur. 
Over het al dan niet aanwezig zijn van pijnklachten 
of functie beperkingen wordt niet gesproken. Ten 
aanzien van de heupluxaties die zowel in de eerste 
als tweede groep (zoals beschreven patiënt) vallen, 
worden meestal operatieve behandelingen gerap-
porteerd, respectievelijk een kapsel-plastiek met 
een innominate osteotomie van het bekken met 
allen goede resultaten.6-8 De luxaties in de laatste 
groep zijn meestal het gevolg van een psychisch 
onderliggende oorzaak en een niet-chirurgische 
behandeling is de voornaamste optie.6,7 Dit komt 
overeen met vrijwillige schouderluxanten zonder 
duidelijke anatomische afwijkingen, waarbij is 
duidelijk dat een niet-operatief beleid de voorkeur 
heeft. Goede langetermijnsresultaten zijn bij deze 
strategie beschreven.9

Luxaties kunnen in veel mindere mate ook naar 
anterieur voorkomen. In de beperkte casusbeschrij-
vingen worden met betrekking tot de habituele 
anterieure luxaties verschillende behandelingen 
beschreven met allen goede tot redelijke resul-
taten. Beaty et al postuleren in een review dat 
bij evidente ossale afwijkingen, zoals beschreven 
in onze casus, chirurgische behandeling dient te 
worden overwogen als er pijnklachten en/of func-
tiebeperkingen optreden. Afhankelijk van de ana-
tomische afwijkingen aan acetabulum of proximale 
femur zou volgens deze auteurs in dergelijk geval 
gekozen moeten worden voor een bekken en/of 
femurosteotomie al dan niet in combinatie met 
een kapselplastiek.10 Haddad et al verrichtten een 

Figuur 5a. CT bekken, reconstructie: Hierop 
zijn de anterieure en posterieure acetbal-
umwand- defecten goed zichtbaar.

Figuur 5b. CT bekken, reconstructie 
bij geluxeerde toestand.
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complicaties, door de matige posterieure acetabu-
lumwand posterieure luxaties veroorzaken. Gezien 
de afwezigheid van functionele beperkingen, pijn-
klachten en een heldere chirurgische oplossing, 
almede het gemis aan duidelijke bewezen richt-
lijnen in de literatuur hebben we besloten niet 
voor een operatieve behandeling te kiezen maar 
instructies gegeven niet vrijwillig te luxeren en uit-
lokkende momenten te vermijden.

Abstract

Habitual anterior dislocation of the hip is extremely rare. 
Mostly, this phenomenon is associated with conditions 
with ligamentous laxity or congenital dysplasia of the hip. 
Treatment depends on the etiology of the luxation and the 
presence of pain or functional impairment. We present a ten 
year old boy with a habitual and voluntary anterior luxation 
of the hip joint, caused by an acetabular dysplasia. 
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Bij een normale embryonale ontwikkeling ontstaat 
voor de tiende week een scheiding tussen de 
carpalia ten gevolge van een splitsing van de 
aanwezige voorloper kraakbeencellen. Hierdoor 
wordt het gewrichtsoppervlak gevormd. De term 
coalitie suggereert dat het een later ontstane 
fusie van het aangedane gewricht is. Echter, er 
is sprake van een congenitale carpale coalitie 
wanneer de scheiding tussen twee carpalia is 
uitgebleven.1 Minder vaak ontstaat een coalitie 
op latere leeftijd, ten gevolge van een trauma 
of infectie.2 Deze verworven coalitie wordt een 
ankylose genoemd. 
Er bestaan zowel volledige als onvolledige coalities. 
Een volledige coalitie is een geheel ossale verbin-
ding tussen de carpalia. Bij een onvolledige coalitie 
bevindt zich kraakbenig of fibreus weefsel tussen 
de carpalia, waarbij er een gedeeltelijke ossale 
verbinding aanwezig kan zijn.

De prevalentie van carpale coalities varieert in 
grote mate tussen verschillende bevolkingsgroe-
pen. Bij mensen van Afrikaanse afkomst wordt een 
carpale coalitie ongeveer 100 keer vaker vastge-
steld in vergelijking tot personen van Kaukasische 
afkomst, met een prevalentie van respectieve-
lijk 10% en 0.1%.1 Daarnaast bestaat er een pre-
dispositie voor vrouwen, waarbij de verhouding 
vrouw:man ongeveer 2:1 bedraagt.3 In kadaver 
studies is een hogere prevalentie van carpale 
coalities beschreven. Doordat carpale coalities 
vaak asymptomatisch zijn, is de prevalentie in de 
algemene bevolking mogelijk hoger.4

Ziektegeschiedenis

Casus 1
Een 20-jarige vrouw presenteerde zich op de polikliniek or-
thopedie met sinds enkele maanden bestaande pijn ter 
plaatse van haar rechter pols. Patiënte gaf aan de pijn te 
ervaren rondom het os lunatum. De pijn ontstond met name 
na langdurig gebruik van de computer. Er was geen sprake van 
roodheid, zwelling of tintelingen en er had geen trauma plaats-
gevonden. Patiënte was rechtshandig en had geen klachten 
van haar linker pols. De voorgeschiedenis was blanco.
Inspectie liet geen afwijkingen zien en de functie van 
handen, polsen en ellebogen was normaal. De kracht in de 
handen was goed. Er was geen drukpijn ter plaatse van het 
DRU-gewricht, TFCC of ter plaatse van de carpalia. Er waren 
geen pijnklachten op te wekken bij lichamelijk onderzoek.
Röntgenfoto`s van pols, hand en elleboog toonden een 
volledig ossale coalitie tussen het os lunatum en os trique-
trum beiderzijds. Een CT-scan van de rechter pols beves-
tigde de diagnose. Andere afwijkingen, zoals tekenen van 
degeneratie, werden niet gezien (figuur 1).

Een bilaterale carpale coalitie bij twee patiënten - 
casuïstiek en beschrijving van de literatuur

G. Joris L. de Kort, Sjoerd Kaarsemaker en André van Ooij

Een carpale coalitie is een zeldzame aandoening die meestal bij toeval wordt vastgesteld. Wij beschrijven twee 
patiënten met een bilaterale carpale coalitie, een coalitie tussen het os lunatum en os triquetrum en een coalitie 
tussen het os scaphoïdeum en os trapezium. Ook bespreken wij de literatuur over dit onderwerp.

Drs. G.J.L. de Kort, AIOS orthopedie, 
Drs. S. Kaarsemaker en Dr. A. van Ooij, 
orthopedisch chirurgen, 
afdeling Orthopedie, VieCuri Medisch Centrum, 
Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo
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Figuur 1. A en B: Coalitie tussen het lunatum en 
triquetrum links en rechts, Minnaar type 3.

Patiënte kreeg een afneembare brace aangemeten ter on-
dersteuning van de pols bij belastende werkzaamheden. 
Bij pijnklachten gaf de brace een goede verlichting van de 
pijn, patiënte droeg deze brace regelmatig. 

Casus 2
Een 20-jarige patiënte werd verwezen naar de polikliniek 
in verband met polsklachten links. Tijdens haar werk in de 
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de tweede casus betreft het een type 2 carpale 
coalitie. 
Het merendeel van de carpale coalities is asymp-
tomatisch.5 Hierdoor wordt de afwijking meestal 
als toevalsbevinding op een röntgenfoto vastge-
steld. In oudere literatuur wordt gesteld dat het 
altijd om een asymptomatische afwijking gaat. 
Meer recente literatuur laat echter zien dat er 
wel degelijk klachten kunnen bestaan, zoals ook in 
onze beide casus.6

Met name bij Minnaar type 1 en 2 zijn klachten be-
schreven. De precieze etiologie van deze klachten 
is vooralsnog onbekend. Een mogelijke verklaring 
bij een incomplete coalitie is dat gedeeltelijke 
beweging in het gewricht mogelijk blijft, waardoor 
een synovitis van het aangedane gewricht kan 
ontstaan. Daarnaast kan een toegenomen beweeg-
lijkheid door een fractuur in een partieel ossale 
fusie klachten veroorzaken.4

Ook bij een volledige fusie, Minnaar type 3, kunnen 
klachten bestaan. Waarschijnlijk ontstaan deze 
klachten door een afwijkende biomechanica van 
de pols. Hierdoor worden andere gewrichten en 
structuren meer belast en ontstaat er een relatieve 
overbelasting. Bij repeterende bewegingen of een 
hogere belasting van de pols kunnen vervolgens 
klachten ontstaan.
Coalities zijn beschreven tussen alle carpalia, maar 
in 90 % van de gevallen betreft het een coalitie 
tussen het os lunatum en het os triquetrum.7 Verder 
komt een coalitie tussen het os capitatum en os 
hamatum in 5.6 % van de gevallen voor.2 Coalities 
tussen andere carpalia, zoals in onze tweede casus, 
komen zeer zelden voor.
Vanaf de puberteit is de carpus geossificeerd en 
kan de diagnose carpale coalitie met röntgenfoto`s 
worden gesteld. Hierop wordt een geheel of ge-
deeltelijk verdwenen gewrichtsspleet aangetoond, 
eventueel in combinatie met subchondrale cysten 
en/of degeneratieve osteofyten. Bij ouderen 
kunnen deze bevindingen ook duiden op degene-
ratieve pathologie. Aanvullende diagnostiek is niet 
geïndiceerd als er geen klachten zijn. Bij twijfel 
over een onvolledige fusie kan een CT van de pols 
de afwijking beter in beeld brengen. Een botscan 
kan een verhoogde uptake laten zien en een MRI 
kan botoedeem en synovitis ter plaatse aantonen. 
Dit kan wijzen op een symptomatische carpale 
coalitie.
Een carpale coalitie komt meestal geïsoleerd voor 
maar kan ook geassocieerd zijn met verschillende 
syndromen, zoals bijvoorbeeld het Ellis van Creveld 
syndroom, het Turner syndroom, arthrogryposis, 
het Holt-Oram syndroom en het Apert syndroom. 
Bij syndromale vormen zijn vaak meerdere of uitge-
breide coalities aanwezig en daarnaast moet men 

kinderopvang en in de supermarkt had zij pijnklachten aan 
de radiale zijde van haar pols. Haar klachten bestonden al 
langere tijd en waren spontaan ontstaan. Aan de rechter 
zijde had zij geen klachten. 
Bij lichamelijk onderzoek waren er geen afwijkingen bij 
inspectie. Er was een volledige en symmetrische functie 
van de linker en rechter pols. Er was een afwezige flexie 
in het interphalangeale gewricht van digitus 1 beiderzijds. 
Drukpijn ter plaatse van de tabatière anatomique was 
aanwezig. 
Röntgenfoto`s en CT-scan werden van beide polsen verricht. 
De linker pols toonde een coalitie tussen het scaphoid en 
het trapezium. De gewrichtspleet was versmald, er waren 
subchondrale cysten aanwezig en er was een kleine benige 
overbrugging. De rechter pols toonde op dezelfde lokatie 
ook gewrichtsspleet versmalling en subchondrale cysten, 
maar zonder benige overbrugging. Verder waren er geen 
ossale afwijkingen. Ter plaatse van het interphalangeale 
gewricht van digitus 1 beiderzijds werd geen afwijking 
gezien. Waarschijnlijk betrof de afwezige flexie een con-
genitale afwijking.
Gezien de persisterende klachten werd besloten tot een ar-
throdese van het scaphoid en het trapezium ter plaatse van 
de linker pols. Met behulp van klein fragment LCP werd een 
osteosynthese met botplastiek verricht. Dit had goed effect 
op de pijnklachten, echter een langdurige follow-up heeft 
nog niet plaatsgevonden.

Figuur 2. A: Coalitie tussen het scaphoid en het trape-
zium, Minnaar type 2 B: Na arthrodese middels LCP.

Discussie

Volgens de classificatie van Minnaar zijn lunatum-
triquetrum coalities onder te verdelen in 4 typen, 
afhankelijk van de mate van fusie tussen de car-
palia.5 Type 1 lijkt op een pseudartrose, waarbij 
een cartilagineuze of fibreuze fusie is gevormd. 
Type 2 betreft een partieel ossale fusie. Type 3 is 
een totale ossale fusie en kan ook een synostose 
genoemd worden. Van type 4 wordt gesproken 
wanneer de ossale fusie in combinatie met andere 
carpale anomalieën voorkomt. In de eerste casus 
is er sprake van een type 3 carpale coalitie. In 
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bedacht zijn op andere skelet of orgaanafwijkin-
gen. Dit in tegenstelling tot geïsoleerde coalities 
die meestal alleen tussen twee carpalia van de 
proximale of distale rij worden gezien. 
Symptomatische carpale coalities kunnen meestal 
conservatief behandeld worden bijvoorbeeld met 
een brace of fysiotherapie. Bij persisterende 
klachten van onvolledige carpale coalities kan 
echter besloten worden tot een operatieve fusie 
van het aangedane gewricht. Na het verwijderen 
van het kraakbeen kan het aangedane gewricht 
onder compressie al dan niet met een botplastiek 
vast gezet worden. Bij onze tweede patiënt lijkt 
dit, hoewel nog met korte follow-up, een goed 
resultaat te geven.

Abstract

A carpal coalition is a rare diagnosis, most often acciden-
tally detected on X-rays. Most cases remain asymptomatic, 
although complaints may develop. We present two cases 
and summarize the literature about carpal coalitions. 
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Een avulsiefractuur van de spina iliaca anterior 
inferior (SIAI) is het gevolg van plotselinge contrac-
tie van de musculus rectus femoris bij een heup 
in extensie en de knie in flexie. De behandeling is 
meestal conservatief en met doorgaans goed resul-
taat.1 Echter, in sommige gevallen wordt voor een 
operatieve behandeling gepleit.2,6,9,11,12 Wij zullen 
in dit artikel een casus bespreken waarin een open 
repositie en interne fixatie van het SIAI met gebruik 
van botankers werd verricht. De klinische overwe-
gingen, de behandeling en het resultaat worden 
besproken in de context van de huidige literatuur.

Casuïstiek

Een vijftien jarige jongen presenteerde zich op de spoed-
eisende hulp met pijn in zijn linker lies. De pijn was acuut 
ontstaan tijdens rennen. Het belasten van het linker been 

Wij presenteren een casus van een vijftien jarige jongen met een gedisloceerde avulsiefractuur van de spina iliaca 
anterior inferior. Er werd gekozen voor een operatieve behandeling. De klinische overwegingen, de behandeling en het 
resultaat worden besproken in de context van de huidige literatuur.

Drs. P.R. van Urk, ANIOS orthopedie, drs. Y. Engelsma, AIOS 
orthopedie en drs. M.H.J. Stavenuiter, 
orthopedisch chirurg, Medisch Centrum Alkmaar, 
Wilhelminalaan 12, 1815 JD Alkmaar
Correspondentie: Drs. P.R. van Urk
E-mail: pr.van.urk@gmail.com

was pijnlijk en hij vertoonde een antalgisch looppatroon. Bij 
lichamelijk onderzoek was een subtiele zwelling voelbaar 
in zijn lies. Het verloop van de musculus rectus femoris was 
pijnlijk bij palpatie. Er was geen passieve bewegingsbeper-
king in het heupgewricht, echter het actief heffen van het 
been was antalgisch beperkt. Conventionele opnamen van 
het bekken lieten een avulsiefractuur van de spina iliaca 
anterior inferior zien met een verplaatsing van het botfrag-
ment van twee centimeter naar distaal. (Figuur 1)
Verschillende behandelopties werden overwogen, waaron-
der een conservatieve behandeling met kortdurende immo-
bilisatie. Wij kozen in dit geval voor een open reductie en 
interne fixatie om de anatomische situatie te herstellen. 
Onze gedachte was dat er bij een conservatieve behande-
ling een grote kans op impingement klachten van de heup 
zou zijn en dat het mogelijk tot zwakte van de musculus 
femoris rectus zou leiden.2

De operatie werd twee dagen na het trauma uitgevoerd. 
Er werd voor een Smith-Peterson benadering gekozen. 
Het botfragment bleek groter dan ingeschat, op basis van 
de conventionele opnamen, waarschijnlijk omdat het 
fragment grotendeels bestond uit chondraal weefsel. Het 
fragment was twee tot drie centimeter verplaatst naar 
distaal. (Figuur 2)
Het fragment werd gefixeerd middels twee botankers 
door middel van twee boorgaten door het fragment. Na de 
operatie werd een korte been heupspica van gips aangelegd 
met 30 graden flexie in de heup voor een periode van 3 
weken. De eerste 6 weken werd partiële belasting geadvi-

Operatieve behandeling van een avulsiefractuur 
van de spina iliaca anterior inferior - casuïstische 
mededeling
Paul R. van Urk, Y. Engelsma en Michel H.J. Stavenuiter
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Figuur 1. Preoperatieve opnamen.

Figure 2. Intra-operatieve foto.
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worden hervat tijdens conservatieve behandeling 
kan dit leiden tot migratie van het fragment naar 
distaal en klachten geven.6 Indien het traumame-
chanisme niet duidelijk is kan een avulsiefrac-
tuur anamnestisch en röntgenologisch aangezien 
worden voor een maligniteit, zoals een osteosar-
coom. Wanneer dit het geval is wordt er door ver-
schillende auteurs het uitvoeren van een biopsie 
geadviseerd ter differentiatie.9,10

Sundar et al. beschreef 12 patiënten met sport-
gerelateerde SIAI avulsiefracturen waarvan er 11 
terugkeerde naar hun oorspronkelijke activiteiten-
niveau na conservatieve behandeling.5 Er wordt 
niet beschreven wat de reden was dat de twaalfde 
patiënt niet kon terugkeren naar zijn oude activi-
teitenniveau, noch wordt de mate van dislocatie 
beschreven. Kameyama et al. beschreef een serie 
van 10 patienten waarbij één patiënt behandeld 
werd middels open repositie en interne fixatie 
door middel van een tweetal AO schroeven.6 Zowel 
de conservatief-behandelde patiënten als de ope-
ratief-behandelde patiënt konden terugkeren naar 
hun oude niveau van sportbeoefening. Echter, 8 van 
de conservatief-behandelde patiënten (met zowel 
SIAI als SIAS avulsiefracturen), lieten exostose 
formatie zien die in een onbekend aantal gevallen 
symptomatisch werd. Kameyama adviseert op grond 
hiervan een operatieve behandeling te verkiezen 
boven een conservatieve behandeling wanneer er 
sprake is van een groot avulsiefragment met een 
verplaatsing hiervan van meer dan 20 millimeter 
of wanneer de patiënt sport beoefend op profes-
sioneel niveau. 

Een mogelijke complicatie van avulsiefracturen van 
de SIAI is dus het ontstaan van een exostose, zoals 
ook beschreven door Irving.11 Hij beschreef twee 
patienten met exostose formatie na een trauma-
tische avulsie van de SIAI. Deze patienten werden 
in eerste instantie conservatief behandeld met 
goed resultaat maar ontwikkelde na zes maanden 
een exostose die verantwoordelijk was voor een 
palpabele zwelling in de liesregio en een antalgi-
sche- alsmede een mechanische rotatie en abduc-
tiebeperking in het heupgewricht. De exostose werd 
in beide patienten operatief verwijderd. Zij waren 
hierna klachtenvrij met terugkeer naar hun oude 
activiteitenniveau. Rajasekhar et al. beschreef een 
tweetal patiënten waarbij de eerste patiënt na het 
schoppen van een voetbal twee jaar eerder pijn-
klachten overhield in de lies die verergerde bij het 
flecteren van de heup en waarbij röntgenologisch 
een exostose formatie gezien werd bij een status 
na een avulsiefractuur van het SIAI.2 Operatieve 
verwijdering hiervan resulteerde in het verdwijnen 

seerd, gevolgd door het uitbreiden naar een volledige func-
tionele belasting in 6 weken.
Op de laatste controleafspraak, 6 maanden postoperatief, 
was patiënt pijnvrij en kon hij weer participeren in sport. 
Bij lichamelijk onderzoek was er een volledige actieve 
range of motion in het heupgewricht mogelijk met beider-
zijds goede kracht bij het gestrekt heffen van het been. 
Aanvullend röntgenonderzoek liet de SIAI zien in een anato-
mische positie (Figuur 3).

Discussie

Avulsiefracturen van de apofyse van het bekken 
zijn relatief zeldzaam en worden vrijwel alleen 
gezien bij adolescenten.3 Vaak zijn deze het 
gevolg van een plotselinge sterke contractie van 
de aanliggende spier maar ook is een traumati-
sche anterieure luxatie van de heup beschreven 
als oorzaak van avulsiefracturen van de apofysen 
van het bekken.4 De meest voorkomende plaatsen 
van deze fracturen zijn het tuberculum iliacum, 
de spina iliaca anterior superior (SIAS) en de spina 
iliaca anterior inferior (SIAI).3,5 Een plotselinge 
contractie van de m. rectus femoris met de heup 
in extensie en de knie in flexie kan resulteren in 
een avulsiefractuur van de SIAI bij de origo van de 
spier.3,5,6 Net voorafgaand aan de sluiting van de 
apofyse is deze mechanisch zwak en is daarom bij 
sportieve adolescenten kwetsbaar voor avulsie-
fracturen.7 Het meest beschreven trauma-mecha-
nisme is het krachtig schoppen van een voetbal.6 
Normaal treedt er slechts een minimale verplaat-
sing op van het avulsiefragment van minder dan 10 
mm.6 Dit kan doorgaans met bevredigend resultaat 
en met terugkeer naar sportieve prestaties worden 
behandeld door middel van niet-operatieve behan-
deling in de vorm van kortdurend bedrust en voor-
zichtig opbouwende belasting in de loop van enkele 
weken.5,8 Wanneer sportieve activiteiten te snel 

Figuur 3. Postoperatieve opname.
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van de klachten. De tweede patiënt werd vanwege 
een verplaatsing van het avulsiefragment van 2,5 
centimeter operatief behandeld door middel van 
open repositie en externe fixatie middels schroef-
fixatie. Een jaar na de operatie participeerde de 
patiënt weer op zijn oude niveau in de sport. 

In een recent verschenen artikel van Larson et al. 
pleiten de auteurs voor operatieve behandeling ter 
voorkoming van impingement.12 Er wordt hierin 
onder andere een patiënt beschreven die 15 jaar 
geleden een voetbaltrauma had doorgemaakt en 
toenemend pijnklachten ervaart in de lies tezamen 
met een crepiterende sensatie bij flexie en abductie 
van het heupgewricht alsmede bij het langdurig 
zitten. Bij lichamelijk onderzoek bleek patiënt een 
flexiebeperking te hebben van 30 graden en pijn 
bij flexie, endorotatie en adductie van de heup. 
Röntgenologisch werd een lage SIAI gezien bij een 
oud avulsiefractuur en werd een femoro-acetabu-
laire-impingement (FAI) van het Cam-type gezien. 
Operatieve decompressie van de SIAS zorgde voor 
een toegenomen flexie van het heupgewricht post-
operatief en een klachtenvrije terugkeer naar zijn 
sportieve activiteiten. 

De enige in de literatuur beschreven operatieve 
behandeling is open repositie en interne fixatie 
met gebruik van schroeffixatie of Zuggurtung.2 De 
uitkomsten hiervan zijn over het algemeen goed.

Bij onze patiënt met een avulsiefractuur van de 
SIAI, leidde de mate van verplaatsing tot de keuze 
voor operatieve behandeling. Ondanks dat conser-
vatieve behandeling over het algemeen succesvol 
is, was onze inschatting dat deze optie leidt tot 
een hoog risico op impingementklachten van de 
heup. Voor zover wij weten is refixatie door middel 
van botankers niet eerder beschreven.
 
Abstract

We present a case of a fifteen-year-old boy with an 
avulsion fracture of the anterior inferior iliac spine in which 
operative treatment was chosen. The clinical considerati-
ons along with a literature review are presented.
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Inleiding

De m. semitendinosis en de lange kop van de biceps 
femoris komen proximaal samen en vormen daar 
een gezamenlijke pees. Samen met de pees van 
de m. semimembranosis hechten ze proximaal aan 
op de tuberositas ischii (figuur 1).1 De hamstrings 
overspannen twee gewrichten en zorgen voor flexie 
in de knie en extensie van de heup. De maximale 
kracht gegenereerd door de hamstrings is circa 110 
NM en wordt tussen de 25-30 graden flexie van de 
knie gemeten bij jong volwassenen en mensen van 
middelbare leeftijd.2,3

Hamstringletsel beslaat 25-30% van alle spierbles-
sures.4 Vaak betreft het een verrekking (graad 1) 
of partiële ruptuur (graad 2) die conservatief kan 
worden behandeld.5,6 Een minder voorkomend 
letsel is een totale avulsie van de proximale ham-
stringorigo (graad 3).2,5-14 Een ruptuur aan de ham-
strings ontstaat traumatisch door hyperflexie van de 
heup in combinatie met extensie van de knie.10,14-17 
Dergelijk letsel wordt gevonden na een excentri-
sche aanspanning van de hamstrings.7,14,16,18 Vaak 
is het trauma triviaal.
Patiënten presenteren zich met pijn en een 
hematoom aan de posteriore zijde van het boven-
been. Vaak herinnert de patiënt een knappende 

sensatie. Er kan een defect gevoeld worden indien 
er voldoende retractie is van de hamstrings, dit is 
echter niet altijd het geval.3,7,9-11,14,16,17 De kracht 
tijdens actieve retroflexie van de heup en flexie 
van de knie is verminderd.3,10,14,17 De diagnose 
wordt gesteld door middel van een echografisch 
onderzoek of MRI.9,14,16,17,19 
Bij een graad 1 ruptuur worden er goede resulta-
ten beschreven met conservatieve therapie. Bij 
een graad 2 zijn deze resultaten wisselend en bij 
een graad 3 ruptuur lijken deze resultaten te-
leurstellend. Hierbij is er chirurgische interven-
tie geïndiceerd om blijvende functiebeperking te 
voorkomen.9,20,21 Wij presenteren hier een avulsie 
van de semimembranosispees geclassificeerd als een 
graad 2 avulsie van de proximale hamstring origo en 
het functionele resultaat na operatief herstel.
Er worden wisselende resultaten beschreven 
over het sportniveau wat postoperatief wordt 
bereikt.11-14,16,17,22-24 Tevens zijn er wisselende 
resultaten beschreven voor het vroeg opereren en 
laat opereren.2,3,7,10-14,16-18,22,24,25 Wel is de litera-
tuur unaniem over het feit dat laat opereren altijd 
lastiger is dan binnen 4 weken na trauma. Wood be-
schrijft dat een totaal ruptuur met retractie meer 
technische hindernissen heeft. Deze resultaten zijn 
echter beschreven voor een totale avulsie van de 
gezamenlijke proximale hamstring pees en slechts 
in 1 case report voor een geïsoleerde avulsie van de 
proximale semimembranosispees.19

 
Casus presentatie

Patiënte betrof een 41 jarige vrouw met een orthopedisch 
blanco voorgeschiedenis. Ze was met haar rechter voet 
blijven steken in een gat in de grond. Daarbij is haar rechter 
knie gehyperextendeerd en haar rechter heup geëndoro-
teerd en geflecteerd. Er werd een zwelling gezien boven de 
rechter knieholte met een delle palpabel proximaal daarvan. 
Tevens had patiënte drukpijn op deze plek en distaal van 
de bil. Kracht was verminderd bij actieve knieflectie en 
de heupextensie. Aanvullend echo-onderzoek liet een 
mogelijke ruptuur zien proximaal in de mediale hamstring. 

Geïsoleerde semimembranosis pees avulsie -  
case report & literatuur overzicht

Bas van Dun en Taco Gosens

Patiënte betrof een 41 jarige actieve amateur sporter met een geïsoleerde avulsie van de semimembranosis origo. Er 
werd een chirurgische refixatie van de semimembranosis verricht door middel van botankers. Na 1 jaar was patiënte 
weer hersteld op haar preoperatieve sport niveau. In deze casus wordt de beslisvorming en literatuur besproken welke 
in dit geval hebben geleid tot operatief herstel. 

B. van Dun, co-assistent orthopedie, en Dr. T. Gosens, 
orthopedisch chirurg, Elisabeth Ziekenhuis, Postbus 90151, 
5000 LC Tilburg
Correspondentie: B. van Dun
Email: vandun.bas@gmail.com
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Figuur 1. Footprint van proxi-
male hamstringorigo op het 
tuberositas ischii. Gearceerd: 
Musculus semimembrano-
sis origo. Niet gearceerd: 
Gezamelijke pees van de lan-
ge kop van de biceps femoris 
en de semitendinosis.

www.ntv-orthopaedie.nl/vandun1901/i
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Vanwege de wens om terug te keren op het oude niveau van 
actief amateursporter werd de optie van operatief herstel 
aangeboden. Patiënte verkoos chirurgische refixatie boven 
een conservatief beleid omdat in de eerste 2 weken na het 
ongeval er geen verbetering was opgetreden.
De ingreep vond plaats 15 dagen na het ongeval onder 
algehele narcose in buikligging onder profylactische an-
tibiotica. Er werd een incisie in de bilplooi gemaakt. 
Afwisselend stomp en scherp werden zowel de stomp van 
de semimembranosis als het tuber ischium vrijgeprepareerd 
(Figuur 3). De n. ischiadicus en oppervlakkige tak van de 
n. cutaneus femoris posterior werden geïdentificeerd. Er 
werden twee botankers in het tuber ischium aangebracht. 
Na het aviveren van zowel pees als tuber ischium werd de 
pees spanningsloos gerefixeerd (Figuur 4). 
Na de eerste zes weken partieel te hebben belast met twee 
krukken mocht patiënte haar activiteiten weer langzaam 
gaan opbouwen. Na drie maanden was ze weer in staat om 
lichte sport activiteiten te doen en stond ze weer op de 
crosstrainer. 
Controle MRI na zes maanden liet een normaal anatomisch 
verloop van de musculus semimembranosus zien. Er was 
integratie van de spier met de ramus inferior. (Figuur 5) 
Patiënte voelde nog wel stijfheid, maar kon weer sporten. 
Hardlopen was echter op dat moment nog niet mogelijk. 
Een jaar na de operatie was patiënte volledig hersteld op 
haar amateur sport niveau bestaande uit hardlopen, paard-
rijden en hockey. 

Discussie

Hamstringblessures zijn de meest voorkomende 
musculotendineuze letsels bij sporters.2,10,15 

Dergelijk letsel wordt vaker beschreven bij 
waterskiërs.7,10,14,17 Onverwacht excentrisch aan-
spannen van de spieren en verschil in aanspannen 
tussen de hamstringspieren onderling dragen bij 
aan de kwetsbaarheid van de hamstrings.7,15,18 
Vaak betreft het een verrekking (graad 1) of partiële 
ruptuur (graad 2) die conservatief kan worden 
behandeld.5,6 Een minder voorkomend letsel is 

Röntgenfoto van het bekken was normaal en er was geen 
avulsiefractuur bij de aanhechting van de hamstrings te zien. 
Er werd een MRI gemaakt waarop een volledige avulsie van 
de semimembranosis origo werd gezien, welke opgekruld 
in het hematoom lag (Figuur 2). De overige inserties van 
de hamstrings (biceps femoris en semitendinosus) waren 
intact. Het betrof hier dus formeel een graad 2 ruptuur: 
Een partiële ruptuur van de proximale hamstring bestaande 
uit een volledige avulsie van de proximale semimembra-
nosispees.6 Er is door ons slechts 1 case report gevonden 
waarin dergelijk letsel en behandeling werd beschreven.19 

Figuur 2. Saggitale MRI T1 gewogen opname: Hematoom 
zichbaar met daarin de musculus semimembrano-
sis opgekruld. Frontaal MRI T2 gewogen opname: 
Hematoom zichbaar met daarin de musculus semimem-
branosis opgekruld.

Figuur 3. De stomp van de semimembranosis (zwarte pijl) 
en het tuber ischium zijn vrijgeprepareerd (witte pijl).

Figuur 4. Na het aviveren van zowel pees als tuber ischi-
um werd de pees spanningsloos gerefixeerd (witte pijl).

Bas van Dun en Taco Gosens   ■
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door het hematoom. MRI heeft een veel groter di-
agnostische waarde (100%) en geeft een mooi beeld 
van de aangedane structuren waar de retractie en 
kwaliteit van de pees en spier (vervetting) op be-
oordeeld kan worden.19

In de literatuur staat beschreven dat bij een 
complete ruptuur van de proximale hamstring origo 
(graad 3) conservatieve therapie een onbevredigend 
resultaat kan geven.20,21  Met deze spaarzame lite-
ratuur door de lage incidentie van dergelijk letsel  
is conservatieve therapie verdedigbaar. Wood be-
schrijft dat de mate van retractie daarin een be-
langrijke rol lijkt te spelen. Gezien de retractie 
van de pees en het verzoek van patiënte is in onze 
casus chirurgische interventie aangeboden. 
Er worden wisselende resultaten beschreven  
over het sportniveau wat postoperatief wordt 
bereikt.11-14,16,17,22-24 Tevens zijn er wisselende 
resultaten beschreven voor het vroeg opereren en 
laat opereren.2,3,7,10-14,16-18,22,24,25 Wel is de litera-
tuur unaniem over het feit dat laat opereren altijd 
lastiger is dan binnen 4 weken na trauma. Lang 
wachten of delay door verkeerde diagnosestelling 
zorgen voor complexiteit tijdens de operatie. Wood 
suggereert dat de retractie verergerd met de tijd, 
daar zij zien dat de patiëntengroep die zich verlaat 
presenteert meer retractie heeft. De retractie 
die ontstaat door uitgestelde  chirurgie geeft een 
slechter herstel van functie alsook een moeizamer 
herstel post-operatief.14 Tevens kan hierdoor ir-
reversibele vervetting optreden.12,23,25,26 Ook kan 
het voorkomen dat de n. Ischiadicus door het letsel 
verkleeft is met de spier wat meer tijd en kunde 
van de operateur vergt.7,9-11,17,25 
In onze casus is de belasting post-operatief op 
medisch advies laag gehouden om de kans van 
slagen te vergroten. Echter dient naast de mate 
van retractie het traag herstel meegenomen te 
worden in de besluitvorming. Derhalve kan conser-
vatieve therapie overwogen worden.
In onze casus wordt een proximale totaal ruptuur 
beschreven van de semimembranosis pees (graad 2 
ruptuur van de proximale hamstring). 
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Nederlands onderzoek in internationale tijdschriften

Similar TKA designs with differences in clinical outcome, Acta 
Orthopaedica 2011; 82 (6): 685-691
Huub J. Meijerink, Nico Verdonschot, Corné J.M. van Loon, Gerjon Hannink en Maarten C. De Waal Malefijt
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Vraagstelling: Er wordt een prospectief gerandomi-
seerd vergelijk gemaakt tussen twee typen kniepro-
thesen, de PFC prothese en  de CKS prothese met als 
doel aan te tonen dat beiden gelijkwaardig zijn.

Locatie: UMCN St Radboud, Nijmegen en Rijnstate 
ziekenhuis Arnhem

Patiënten De gemaakt power analyse toonde een 
benodigd aantal van 37 knieën per groep voor een 
gevalideerde vergelijking. Uiteindelijk 38 (PFC 
groep) en 39 (CKS groep) geïncludeerd.

Interventie: Totale knie prothese, cruciate retaining, 
zonder patellacomponent.

Uitkomstmaten: Knee Society Scores (KSS), VAS 
scores en WOMAC, complicaties en loslating.

Resultaten: Op het moment van de laatste 
evaluatie van follow-up (PFC 5,7 jaar en CKS 5,6 
jaar) worden significante verschillen gezien bij 
het aantal re-operaties (meer bij CKS, 8 vs. 1), de 
gemeten extensie beperking (PFC -0.8 vs CKS -3.3), 
de Knee subscore van de KSS (PFC 88 vs CKS ), en de 
VAS tevredenheid score (PFC 83 vs CKS 71). Hierbij 
blijkt de PFC prothese dus in het voordeel.

Conclusies: De inferioriteit van de CKS prothese is 
multifactorieel

Commentaar: Dat in het Universitair Medisch 
Centrum St Radboud op de afdeling orthopedie 
lang niet alleen onderzoek wordt verricht naar 
heupprothesiologie wordt weer eens bewezen door 
een prima artikel van collega Meijerink et al. De 
gepubliceerde studie verscheen onlangs in de Acta 
Orthopedica, hetgeen de onderzoeksgroep een 
compliment waard is.
De achtergrond van dit onderzoek behelst de situatie 
waarbij vanuit dezelfde onderzoeksgroep eerdere 

publicaties zijn verschenen. Barink et al publiceer-
de in 2006 dat de natieve patella geen laterale ori-
entatie heeft. Dit komt terug in de gebruikte CKS 
prothese. Terwijl eerder al eerde werd beschreven 
dat deze prothese slechtere Knee Society Scores 
(KSS) oplevert, is nu een gerandomiseerde verge-
lijking gemaakt de de gouden standaard, de PFC 
prothese, die juist wel een laterale oriëntatie van 
de trochlea groeve heeft. 
Na goedkeuring van de ethische commissie werd 
volgens werd een prospectief gerandomiseerde 
studie volgens de CONSORT richtlijnen opgezet. 
De gemaakt power analyse werd gericht op een 
verschil van 10 punten in de KSS. Tevens werden 
VAS scores en WOMAC bijgehouden. 
De significante verschillen spreken voor zich, lijkt 
het, maar zijn krap. Een hogere inclusie had dit 
kunnen versterken. Hierbij blijkt de PFC prothese 
dus in het voordeel. Echter is het de vraag of het 
gebruik van parametrisch toetsen is gerechtvaar-
digd. De KSS is over het algemeen niet normaal 
verdeel en niet-parametrische toetsen zijn minder 
discriminerend, hetgeen de significatie zou kunnen 
beïnvloeden. Het neemt niet weg dat het aantal 
re-operaties in de CKS groep buitengewoon hoog is. 
Andere redenen behalve het implantaat zou rede-
lijkerwijs door de randomisatie voor beide groepen 
gelijk geacht mogen worden. 
Gelukkig behandelen de auteurs in de discussie ook 
meer oorzaken van deze verschillen dan de oriëntatie 
van de trochlea groeve en patello-femorale invloeden 
van dien. De verklaringen voor het hoge aantal re-
operaties wordt gevonden in de loslating. Er zijn 2 
septische en 3 aseptische loslatingen. De interface van 
de CKS prothese met het cement wordt niet afdoende 
geacht door de auteurs. Blijkens eigen onderzoek 
heeft deze prothese een minder ruw oppervlak dan 
de PFC prothese zodat de hectingscapaciteit zwakker 
wordt geacht. Het toevoegen van literatuur referen-
ties had deze bevinding nog sterker kunnen maken, 
immers dit lijkt de clue van de studie!
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volle publicatie, geeft dit nog maar eens te denken 
hoe belangrijk het registreren en bijhouden van 
(eigen) resultaten in de registers is om zodoende tot 
verantwoorde keuze van implantaten te komen.

Wouter van Hemert

Ook worden invloeden van de insert besproken 
die bij de CKS prothese mogelijk tot zwakte van 
de achterste kruisband (AKB) kan leiden en dus 
een vergrote voor-achterwaartse translatie geeft. 
Ondersteund door literatuur lijkt de AKB van 
invloed te zijn op het succes van deze prothese.
De auteurs nogmaals feliciterend met hun waarde-

No improvement in long term wear and revision rates with the second ge-
neration Biomet cup (Ringloc) in young patients - 141 hips followed for 
median 12 years, Acta Orthopaedica 2011; 82 (6): 664-668
Bart Boesenach, Huub J.L. van der Heide en Rob G.H.H. Nelissen

Doel van de studie: Analyse van de klinische en 
rontgenologische resultaten van twee ongecemen-
teerde acetabulum cups, de Hexloc- en de Ringloc 
cup bij patiënten jonger dan 55 jaar.

Locatie: Leids Universitair Medisch Centrum

Patiënten en methode: Tussen 1990 en 2000 werden 
in het LUMC door verschillende orthopaedisch 
chirurgen een totaal van 111 patiënten onder de 
55 jaar geopereerd (150 ongecementeerde Mallory 
Head totale heupprothesen). De follow up bedroeg 
104 patiënten met 141 MH totale heupprothesen 
met een metalen 28 mm heupkop en 2 keramiek. Er 
waren twee patiënten groepen, een groep met een 
Hexloc cup, follow up gemiddeld 14 jaar (6-18) en 
een groep met een Ringloc cup, follow up gemiddeld 
10 jaar (1-14), bij eenzelfde ongecementeerde 
Mallory Head femur steel.
In een retrospectieve studie werden de 10 jaar 
survival, de rontgenologische polyethyleen slijtage 
en loslating van 64 Hexloc-en 77 Ringloc cups ver-
geleken.

Resultaten: De 10 jaar survival voor de Hexloc 
cup bedroeg 89% (CI 81-97)en voor de Ringloc cup 
92% (CI 85-98), eindpunt willekeurig welke reden 
voor revisie. De gemiddelde polyethyleen slijtage 
bedroeg voor de Hexloc cup 0.16 ( SD 0.16 mm) 
en voor de Ringloc cup 0.15 (SD 0.1) mm. Tussen 
Hexloc cup en Ringloc cup werden geen verschillen 
in loslating gevonden.

Conclusie: Vergeleken met de Hexloc cup werd bij 
de Ringloc cup geen verbetering gevonden in het 
gemiddelde percentage survival, evenzo was er 
geen reductie van de lineaire polyethyleen slijtage. 
Ondanks dat bij de Ringloc cup het lockingmecha-
nisme en het design tov de Hexloc cup verbeterd 

zou zijn (liner hemisferisch versus cilindrisch) werd 
geen klinische verbetering geconstateerd. Hoewel 
de titel anders doet vermoeden, uitgaande van de 
matige resultaten voor de Hexloc cup in de litera-
tuur, geven de auteurs aan dat deze acetabulaire 
cups toch een ”reasonable choice” waren voor de 
categorie jonge patiënten.

Commentaar: Een vlot geschreven studie over een 
veel gebruikte heupprothese, waarbij in de litera-
tuur wel zeer positieve resultaten over de Mallory 
Head heupsteel bekend zijn maar over de acetabu-
lum cup slechts beperkt literatuur voorhanden is. 
Ook in deze studie gaat het om een kleine serie, 
conform vele studies over ongecementeerde cups 
en bovendien een specifieke patiënten groep, 
jonger dan 55 jaar.
De Hexloc cup werd in de periode 1990-1994 
gebruikt. Tussen 1994 en 2000 werd de verbeter-
de vorm gebruikt, de Ringloc cup met een beter 
locking mechanisme voor de polyethyleen liner en 
een beter design. Beide shells in deze series hadden 
dezelfde gesloten plasma porous coating en schroef-
gaten, voor de Hexloc en Ringloc, 12 resp. 7.

De reden voor re-operatie was in beide groepen 
meestal een slijtage van de polyethyleen liner, en 
driemaal een loslating van de cup. In het artikel 
worden geen debris cysten achter de cup beschre-
ven bij een goed vastzittende cup. Er werden geen 
steelrevisies uitgevoerd.
De indicatie voor re-operatie voor poly liner 
slijtage wordt genoemd ”end-stage lineair wear” 
er werden geen waarden voor lineaire slijtage in 
mm aangegeven.
In de Hexloc groep vonden 25 revisies plaats (22 
liners, 3 cupwissels), in de Ringloc groep 8 (5 liners, 
3 cupwissels) 
De survival analyse laat na 10 jaar geen signifi-
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(zonder schroefgaten) op grote schaal gebruikt. Er 
is een goede verankering van de liner in de cup en 
er is een eenvoudige mogelijkheid om bij revisie 
een nieuwe liner in te brengen.
Voor de Mallory Head ongecementeerde steel in 
deze serie, met een follow-up van 16 jaar werden 
uitstekende resultaten gevonden, er zijn geen los-
latingen en/of revisies verricht. Dit is conform de 
literatuur met een follow-up van 25 jaar.6

Zeer waardevol aan dit artikel is dat wederom 
duidelijk gemaakt is dat de kwaliteit van het toen-
malige conventionele polyethyleen van deze onge-
cementeerde cups nog veel te wensen overliet. In 
hoeverre het design, de congruentie van liner en 
shell, creep, backwear en oxidatie van de liner een 
rol speelden is niet duidelijk. Geclaimde verbete-
ringen in het design konden in deze kleine serie 
niet worden aangetoond. Gelet op de specifieke 
groep van jonge patiënten is het niet ongewoon dat 
in deze serie polyethyleen slijtage en loslating fre-
quenter voorkomen dan in oudere populaties, dit 
geldt voor alle prothesen.
De Ringloc cup met de gesloten plasma porous 
gecoate shell, is wat design en coating betreft on-
gewijzigd sedert 1994. De botingroei staat niet ter 
discussie, essentieeel is de verandering van conven-
tioneel naar highly cross linked polyethyleen liners.
De verwachting is dat met het huidige highly cross 
linked polyethyleen liners in de Ringloc cup, de 
plasma gas sterilisatietechniek, de afschermende 
verpakking en het gebruik van de huidige generatie 
keramische heupkoppen er nog minder polyethy-
leen slijtage plaats zal vinden, ook in de categorie 
jonge patiënten. De recente 10 jaar gegevens 
stemmen hoopvol.

Evert van Langelaan
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cant verschil (3%) zien tussen beide groepen, 89 % 
en 92 %, (p=0.5) Echter in tabel 2 vinden wij na 
12 jaar opvallend een drie maal zo groot verschil 
(9%) ten gunste van de ringloc. Maar het aantal 
heupen in de groep Ringloc cups is dan nog slechts 
15, een te klein aantal at risk om conclusies aan te 
verbinden.
Een kleine storende fout vinden wij op pagina 666, 
waar wordt gesproken over een insufficiënt aantal 
( heupen) in de B groep, het zal duidelijk zijn dat 
het hier gaat over de R groep (Ringloc).

De slijtage van het polyethyleen was in beide 
groepen gelijk, gemiddelde lineair slijtage H groep 
en R groep 0.16mm, resp 0.15mm (p=0.7). Dit is in 
overeenstemming met eerder publicaties waarbij 
conventioneel polyethyleen voor de liners gebruikt 
werd. Skoldenberg(2010) e a hebben ook Hexloc en 
Ringloc cups vergeleken, ingebracht in de periode 
1990-1994 resp.1995-1997, zij vonden meer 
slijtage en loslating bij de Hexloc, voor de Ringloc 
bedroeg de gem. lineaire slijtage 0.1 mm.5 Recente 
Deense heup register gegevens (2011) tonen juist 
opvallend goede resultaten met een Ringloc liner 
met loslating als eindpunt, serie 1995-2010, 15 
jaar, 3302 heupen, survival 91.5%(CI 88.5-93.6%). 
Ook zij zagen bij de jongere patiënten significant 
meer loslating.
Van belang is te memoreren dat voor de leeftijds-
groep onder de vijftig jaar überhaupt, voor wille-
keurig welke type heupprothese, er altijd relatief 
lage survivals gevonden worden.

In zijn algemeenheid is de polyethyleen slijtage 
van ongecementeerde modulaire metal-backed 
cups die in de jaren 80 en 90 geïntroduceerd zijn, 
relatief hoog.3

In dit onderzoek en in een deel van de literatuur 
gaat het om patiënten series tussen 1990 en 2000. 
Het polyethyleen hier gebruikt was het conventio-
nele UHMWPE, compression molded, eerst in lucht, 
later in argon, gamma straling gesteriliseerd. Pas 
in 2005 werd de tweede generatie highly crosslin-
ked polyethyleen ARCOM-XL door de FDA toege-
staan voor algemeen gebruik. De sterilisatie werd 
voortaan uitgevoerd in plasma gas en de verpak-
king werd voorzien van een afschermende laag.
Sedert 1994 tot op heden wordt de Ringloc cup 
(shell) in ongewijzigde vorm, veelal als solid 
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Proefschriftbesprekingen

Op 14 april 2011 promoveerde Hans-Peter van 
Jonbergen aan de Radboud Universiteit Nijmegen 
op zijn proefschrift: On Patellofemoral Joint 
Replacement: Clinical, Radiological, and Numerical 
Studies. De eerste stelling in het proefschrift: “De 
optimale behandeling van geïsoleerde patellofe-
morale artrose vereist verder onderzoek” geeft al 
direct aan dat plaatsing van een patellofemorale 
prothese (PFP) nog steeds controversieel is. De 
eerste plaatsing van een patellofemorale prothese 
geschiedde in 1948. De resultaten zijn minder 
voorspelbaar als die van de totaleknieprothese 
(TKP). In hoofdstuk 2 worden in een systematische 
review 44 artikelen (veel lage kwaliteit studies) 

geselecteerd. De belangrijkste conclusie van de 
review was dat er vooral behoefte was aan metho-
dologisch goede klinische studies met een patiënt 
gebaseerd uitkomstinstrument. 
In hoofdstuk 3 worden de resultaten beschreven 
van 185 Richards II PFP met een mediane follow-up 
tijd van 13,3 jaar. De 10 en 20-jaars overleving 
was respectievelijk 84% en 69%, wat niet slecht te 
noemen is voor een oude generatie PFP met het 
toenmalige polyethyleen. Obese patiënten hadden 
een hoger revisiepercentage. 
De conversie van een PFP naar een TKP (ook revisie 
van de patellacomponent) wordt behandeld in 
hoofdstuk 4. In een matched case-control studie 
van 14 PFP patiënten bleek dat er geen negatief 
effect is op de uitkomst van de TKP. Met andere 
woorden: de PFP is goed te reviseren, botverlies is 
nauwelijks een probleem. 
In hoofdstuk 5 wordt beschreven dat, als gevolg 
van stress shielding, er verlies is van botdensiteit 
(DEXA-metingen) achter de femorale flange, 1 jaar 
na plaatsing van een PFP (8-15%). In een eindig 
elementen model (hoofdstuk 6) wordt dit bevestigd. 
Verschillende ontwerpen PFP kunnen andere per-
centages densiteits verlies geven na plaatsing. 
Een interessant onderdeel van het proefschrift 
betreft het zgn. diathermisch denerveren van de 
patella bij plaatsing van een TKP zonder patellacom-
ponent. In hoofdstuk 7 wordt een enquete onder or-
thopedisch chirurgen beschreven. Het bleek dat er 
totaal geen concensus is over het wel of niet dener-
veren onder Nederlandse orthopedisch chirurgen. 
Een response percentage van 92% is uitzonderlijk 
te noemen. Waarschijnlijk wilden de orthopedisch 
chirurgen ook graag antwoord ook een antwoord 
op de vraag of denerveren zinvol is. Gebruik van 
de denervatie was er bij 56% van de orthopedisch 
chirurgen. Van Jonbergen voerde ook een RCT uit 
waarbij bij 131 patiënten, die een TKP kregen 
zonder patellacomponent, werd gerandomiseerd 
tussen wel of niet diathermisch denerveren van de 
patella. Na 1 jaar follow-up was er in de groep met 

On Patellofemoral Joint Replacement: Clinical, Radiological, and Numerical 
Studies. Hans-Peter W. van Jonbergen, Radboud Universiteit Nijmegen, 
14 april 2011
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doeningen Buikpijn

Indigestie
Diarree
Constipatie

Huid- en – Huiduitslag Angio-oedeem
onderhuidaan- Jeuk Urticaria 
doeningen Blozen

Voedings- en – – Ontoereikende controle van  
stofwisselings- diabetes mellitus
stoornissen Hypercholesterolemie

Algemene aandoenin- – – Oedeem / 
gen en toedienings- perifeer oedeem
plaatsstoornissen
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studie van de Richards PFP patiëntengroep. Het is 
een geruststellende gedachte dat revisie van een 
PFP naar een TKP technisch goed uitvoerbaar is. 
Dus met een PFP worden geen bruggen verbrand. 
Van Jonbergen verdient een compliment en felici-
taties met het bereiken van deze mijlpaal.

Corné van Loon

denervatie significant minder “anterior knee pain” 
en een hogere WOMAC score (publicatie JBJS-Br). 

Hans-Peter van Jonbergen heeft een kwalitatief 
goed proefschrift geschreven over een controversi-
eel onderwerp. Het manuscript is in de breedte goed 
opgezet met een systematische review, een RCT, 
en DEXA-studie naast de lange termijn follow-up 

In dit proefschrift worden de Nijmeegse ervaringen 
met de primaire gecementeerde totale heuppro-
these en de resultaten van de revisie operaties bij 
de jonge patient uitvoerig beschreven. Een inte-
ressant aspect is het gebruik van geimpacteerde 
botsnippers bij de primaire totale heupprothese in 
geval van acetabulaire botdefecten. Zoals de titel 
van het proefschrift al aangeeft blijft het plaatsen 
van een totale heupprothese bij jonge patiënten 
een uitdaging omdat het risico op vroege loslating 
van het implantaat reëel is en dit probleem tot op 
heden nog niet is opgelost. 
Hoofdstuk 2 beschrijft de resultaten van een li-
teratuurreview mbt de resultaten van de totale 
heupprothese bij patiënten jonger dan 50 jaar. 

Opvallend was dat bij de vastgestelde zoekcri-
teria er slechts 2 publicaties werden gevonden 
over eerste generatie cementloze heupprothesen 
die voldeden aan de NICE criteria (follow-up > 10 
jaar en survival > 90 procent). Wellicht dat de 
nieuwere generatie cementloze implantaten wel 
gunstige uitkomsten laten zien. De zwakke schakel 
in het geheel blijft tot op heden de acetabulaire 
component. Hoe de lange termijn resultaten van 
hybride en reversed hybride implantaten uitpakken 
is nog onduidelijk. Uiteraard is meer bekend over 
de lange termijn resultaten van gecementeerde 
implantaten waarbij over het algemeen wel aan de 
NICE criteria wordt voldaan. 
In hoofdstuk 3 worden de medium termijn resulta-
ten beschreven van de Exeter gecementeerde totale 
heupprothese (100% follow-up) bij patiënten jonger 
dan 40 jaar. De survival (alle revisies) na 7 jaar was 
95.8%. Reden revisie: 3x diepe infectie. Opvallend 
is dat bij de preoperatieve diagnosen de primaire 
coxarthrose ontbreekt. Verder is onbekend hoe het 
activiteitenniveau van de patiënten was hetgeen 
mede de survival zou kunnen beinvloeden. Verder 
was sprake van een opvallend hoog luxatiepercenta-
ge (11.5%). Mbt de radiologische resultaten worden 
radiolucente zones en subsidence wel beschreven 
voor wat betreft de steel maar niet voor wat betreft 
de cup of moeten we aannemen dat er geen periace-
tabulaire radiologische radiolucente lijnen werden 
waargenomen? Of de 5 acetabulumrevisies (pag 42) 
zijn meegenomen in de survivalanalyse blijft on-
duidelijk. Desalniettemin zijn de overall medium 
termijn klinische resultaten bevredigend. 
In hoofdstuk 4 worden de resultaten weergegeven 
van een retrospectieve cohort studie van gecemen-
teerde polyethyleen cups bij patiënten jonger dan 
40 jaar (follow-up 2 tot 18.5 jaar, gemiddeld 8.1 
jaar). 10 jaars survival (alle revisies) is 85%, revisie 
met als eindpunt aseptische loslating geeft 92% 
survival, terwijl de survival van de cups waarbij 
gebruik werd gemaakt van impactie met botsnip-
pers nog hoger is (95%). De auteur geeft zelf in de 
discussie al aan dat er een relatieve korte follow-up 

Total hip arthroplasty in young patients, an orthopaedic challenge. 
Daniel C.J. de Kam. Radboud Universiteit Nijmegen, 16 juni 2011
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gaande hoofdstukken. Sterktes en zwaktes van de 
studie zijn vergelijkbaar met die aangegeven in de 
andere hoofdstukken. Met de goede lange termijn 
resultaten wordt voldaan aan de NICE criteria en 
blijkt de botimpactietechniek voor acetabulaire 
defecten zelfs na 15 jaar follow-up betrouwbaar.
Uiteraard wordt ook aandacht besteed aan de re-
sultaten van de gecementeerde heuprevisies bij de 
jonge patient in hoofdstuk 8. Ook hier betreft het 
patiënten bij wie (zoals in meerdere publicaties 
in dit proefschrift beschreven) een gecementeer-
de primaire totale heupprothese werd geplaatst 
tussen 1988 en 2004. Van deze 343 heupen werden 
53 prothesen gereviseerd, waarbij het in 25 
gevallen steel en cup betrof, 21 maal de cup, 5 
maal de steen en 2 maal een uitwissel van de kop. 
In geval van het bestaan van botdefecten werd 
gebruikt gemaakt van geimpacteerde botsnippers, 
en eventueel een metalen mesh. Survival van deze 
revisies na 5 jaar was 91% (ongeacht de indicatie) 
terwijl de survival na 5 jaar in geval van aseptische 
loslating 100% bedroeg. In hoofdstuk 9 blijkt de 
survival bij patiënten jonger dan 60 jaar waarbij de 
prothese werd gereviseerd (n=146 heupen bij 129 
patienten) na 10 jaar 78% (ongeacht de reden) en 
wanneer aseptische loslating de indicatie was 87% 
hetgeen zeer acceptabel is.

“Never change a winning team”. Daniel de Kam 
heeft eens temeer in dit fraaie proefschrift aan-
getoond dat dit bij uitstek geldt voor de gece-
menteerde totale heupprothese ook wanneer 
deze geplaatst wordt bij de jonge patient. Ook de 
medium termijn en lange termijn resultaten van 
de gecementeerde revisieprocedures blijken bij 
deze patientencategorie goed te zijn . Zoals de 
Kam aangeeft kan gebruik van nieuwe slijtvaste 
articulatiecombinaties en verdere verbetering 
van biomechanische en biologische eigenschappen 
van geimpacteerde botsnippers (autoloog en/of 
allograft) de lange termijn resultaten mogelijk nog 
verder verbeteren.

Jos van Raay

is, het activiteitenniveau niet gedocumenteerd is, 
het heterogene groepen betreft en dat verschil-
lende typen implantaten zijn gebruikt. Echter met 
een 100% follow-up en een uitmuntende documen-
tatie zowel klinisch als radiologisch kan met recht 
gesteld worden dat het plaatsen van gecementeer-
de cups zowel in geval van een intact acetabulum 
als in geval van botdefecten (met geimpacteerde 
spongiosasnippers) een goede behandeling is voor 
de jonge patient.
Hoofdstuk 5 is min of meer een copie van hoofdstuk 
4 en is gepubliceerd in het NTvG 2010;154:A811. 
In hoofdstuk 6 worden goede resultaten beschre-
ven van 168 gecementeerde heupprothesen bij 140 
patienten in de leeftijdscategorie van 40-50 jaar 
met een follow-up van 2-19 jaar. In feite is hier 
dezelfde techniek gebruikt als beschreven in de 
voorgaande hoofdstukken. De survival na 10 jaar 
follow-up was 88% ongeacht de reden voor revisie 
en 94% in geval van aseptische loslating van de 
componenten. Sterkte van de studie: Geen patient 
lost to follow-up, 100% klinische en radiologische 
documentatie en consequent toegepaste zelfde 
operatietechniek door weliswaar meerdere opera-
teurs. Zwakte: gebruik van verschillende implanta-
ten en relatief korte follow-up. De preoperatieve 
diagnose cq indicatie wordt ook hier niet vermeld. 
Opvallend was dat rond cups waarbij gebruik 
gemaakt was van geimpacteerde botsnippers 
minder radiolucente gebieden werden waargeno-
men maar of dit een significant verschil is wordt 
niet duidelijk (vergelijk hoofdstuk 4). De survival in 
de patientencategorie 40-50 jaar is vergelijkbaar 
met die beschreven in de patiënten jonger dan 40 
jaar (zie voorgaande hoofdstukken). 
In hoofdstuk 7 wordt opnieuw de ervaring beschre-
ven van de gecementeerde impactietechniek bij 
acetabulaire botdefecten bij patiënten jonger 
dan 50 jaar oud. Survival na 10 jaar resp 15 jaar 
ongeacht reden voor revisie bedraagt 91% resp 78%. 
10 jaars survival (reden revisie aseptische loslating) 
is 96% voor de cup en 97% voor de steel. Er zal in de 
beschreven resultaten ongetwijfeld enige overlap 
bestaan met de resultaten beschreven in de voor-

Het proefschrift van Wieger Horstmann komt voort 
uit een mooie lijn proefschriften op het gebied van 
bloedmanagement. Dit is meteen een compliment 
aan het hele begeleidingsteam. Dit proefschrift 
gaat in op een aantal aspecten van bloedmanage-
ment. Belangrijkste apect van het proefschrift is 

het retransfunderen van intra- en postoperatief 
verzameld autoloog wondbloed.
Het gebruik van wonddrains staat al lange tijd 
terecht ter discussie, over het gebruik van re-
transfusiesystemen tijdens en na de operatie zijn 
voornamelijk tegenstrijdige publicaties beschik-

Perioperative blood saving measures in total hip and knee arthroplasty. 
Wieger G. Horstmann. Universiteit van Utrecht, 29 september 2011
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was. Belangrijkste resultaten waren: Hematomen 
waren significant groter in de controlegroep dan in 
de bloedplaatjes gel-groep (P = 0,03). De pijnscore 
in rust was hoger in de controlegroep op de 3e 
dag (P = 0,04). Wondgenezing stoornissen werden 
gezien op de vier patiënten in de controlegroep en 
in een geen van de patiënten in de APG-groep (ns). 
Bereik van beweging van de knie was gelijk na de 
operatie. Het verblijf in het ziekenhuis bedroeg 6,2 
dagen in het APG en 7,5 dagen in de controlegroep 
(ns). Kortom resultaten die vragen om een vervolg-
studie met meer patienten en in een setting met 
intensievere benadering en kortere ligduur.
Vervolgens laat het proefschrift nogmaals zien 
dat het gebruik van een postoperatief cellsaver 
systeem veilig kan worden toegepast. In een grote 
prospectieve studie van 1819 patienten in 38 ne-
derlandse ziekenuizen werd aangetoond dat het 
systeem veilig gebruikt kan worden en er zeer 
weinig bijeffecten gezien worden. 

In hoofdstuk 6 wordt een RCT beschreven die een 
retransfusiesyteem vergelijkt met een hoog vacuum 
drain. Een studie opzet die we de afgelopen jaren 
in Nederland al een aantal maal hebben zien langs-
komen. In deze trial van 200 patienten vinden 
auteurs een positief effect van het retransfusiesy-
steem ten opzicht van de controle groep, een hoog 
vacuum drain. Echter is het bewijs beperkt, een 
hoger Hb op de eerste postoperatieve dag en dit 
verschil is de meetmomenten erna niet meer signi-
ficant. In het licht van andere RCT’s op dit gebied 
lijkt deze discussie nog niet opgelost te zijn.
Zoals al gemeld is het gebruik van een drain na 
een prothese niet bewezen en is er een duidelijke 
trend in alle medische richten naar het niet meer 
gebruiken van een wond drain. Daarom zijn de 
studies in hoofdstuk 7 en 8 zeer interessant. In deze 
RCT werden 115 patienten gerandomiseerd over 
een retransfusiegroep en een groep zonder drain. 
Bij de knieen wordt gevonden dat de retransfusie 
drain effectief is terwijl in hfst 8 wordt aangetoond 
met een RCT (n=100) dat het gebruik van een re-
transfusiedrain bij THPs niet effectief is.
In hoofdstuk 9 en 10 worden twee RCTs beschre-
ven over het gebruik van een intra en postopera-
tief drainage systeem bij THPs. In de eerste studie 
(n=118) wordt het Sangvia systeem uitgezet tegen 
een hoog vacuum drain. In hoofdstuk 10 wordt een 
soortgelijke studie gepresenteerd maar dan zonder 
drain. In beide studies wordt geconcludeerd dat 
het Sangvia systeem effectief is ten opzichte van 
de controle groep. In beide studies wordt een 
hoger postoperatief Hb gezien. Echter wordt in 
geen van beide studies een vermindering van het 
aantal homologe transfusies gezien. 

baar. Vandaar dat dit proefschrift een waardevolle 
aanvulling is op dit gebied. Er wordt namelijk in 
de diverse studies een vergelijk gemaakt tussen 
retransfusiesystemen ten opzichte van zowel een 
wonddrain als geen drain. Verder worden er een 
aantal actuele studies in het proefschrift besproken 
zoals de disposable intra- en postoperatieve 
cellsaver en het gebruik van autologe platelet gel 
bij totale knieen.
De centrale vragen in het proefschrift zijn: Welke 
factoren over bloedverlies spelen en rol in THP/TKP 
en wat is het effect van bloedbesparende maatre-
gelen, Hb niveau’s en de behoeftes aan allogene 
bloedtransfusies?
Het proefschrift begint met een praktisch litera-
tuuroverzicht van de huidige stand van zaken en 
laat vervolgens de vooruitgang van bloedmanage-
ment in Nederland zien. Met het herhalen van een 
eerder uitgevoerde survey laten ze zien dat er een 
grote vooruitgang in Nederland heeft plaatsge-
vonden en een positieve houding ten aanzien van 
bloedmanagement. De eerste mogelijke maatregel 
die besproken wordt is het gebruik autologe bloed-
plaatjes gel. In een prospectieve gerandomiseer-
de pilot studie, 20 versus 20 patienten, wordt 
Autologe bloedplaatjes gel in totale knieprothesen 
toegepast. Het feit dat geen allogene bloedtrans-
fusies werden gegeven in beide groepen geeft al 
aan dat er een goed restrictief beleid ter plaatse 
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beter zijn gaan doen op gebied van bloedmanage-
ment, iets waar deze onderzoeksgroep duidelijk 
heeft bijgedragen. Het gebruik van een retrans-
fusiedrain bij TKPs effectief is. Het gebruik van 
een disposabel intra- en postoperatief cell saver 
systeem bij THPs kan worden overwogen. 
Kortom een fraai werk dat de titel doctor zeker 
waar is!

Peter Pilot

Tot slot wordt in hoofdtuk 11 de grote hoeveel-
heid data die de auteur in diverse studies heeft 
verzameld gepoold, een soort meta-analyse van 
eigen data. Hierin wordt het effect versterkt te 
gunste van retransfunderen. Echter zien we bij 
deze data wel een niet beschreven studie van 
revisie heupen staan. 
Het proefschrift sluit af met een samenvatting en 
conclusies. Belangrijkste conclusies zijn: we zijn het 
in Nederland het afgelopen decenium beduidend 
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NOV Strategisch Plan 2012 – 2016
Orthopedie houdt Nederland in beweging

Tijdens de Jaarvergadering op vrijdag 20 januari 
2012 in Den Haag maakten de aanwezigen kennis 
met het nieuwe strategisch plan van de NOV: 
‘Orthopedie houdt Nederland in beweging’. De 
presentatie was in handen van ‘een heel andere’ 
Jan Verhaar. De NOV-voorzitter had zich laten in-
spireren door de visie en het charisma van wijlen 
Apple-CEO Steve Jobs. In spijkerbroek en coltrui, 
en op sneakers nam Verhaar de zaal mee met de 
visie van het NOV-bestuur op moderne orthopedi-
sche zorg.

Met het Strategisch Plan ‘Orthopedie houdt Neder-
land in beweging’ kiest de NOV voor een gerichte 
aanpak. Enerzijds door het geven van een kwali-
teitsimpuls aan de orthopedische zorg via het ont-
wikkelen van meetmethoden die het resultaat van 
orthopedische behandeling eenduidig en transpa-
rant maken. Anderzijds door met orthopedische 
zorg nog directer aan te sluiten bij de maatschap-
pij, zodat Nederlanders langer in beweging kunnen 
blijven en daarmee, als ze ouder worden, langer 
zelfstandig kunnen zijn; zodat kinderen met een 
orthopedisch probleem zich lichamelijk optimaal 
kunnen ontwikkelen; zodat geblesseerde sporters 
zo snel mogelijk weer hun (top)sport en hun werk 
kunnen oppakken; zodat chronische patiënten 
zoveel mogelijk zelfredzaam blijven en zodat trau-
mapatiënten zo spoedig mogelijk weer hun dage-
lijkse werk- en bezigheden kunnen oppakken. 

Het NOV-motto motto verwijst aldus naar de 
betekenis van orthopedie voor mensen met klachten 
aan het steun- en bewegingsstelsel én naar de 
maatschappelijke betekenis van het medisch spe-
cialisme orthopedie. In 2040 is namelijk meer dan 
25% van de bevolking ouder dan 65 jaar. Het aantal 
jongeren dat deze ouderen kan verzorgen neemt 
in verhouding drastisch af. Omdat ook de kosten 
van de zorg explosief toenemen, is het cruciaal dat 
patiënten van alle leeftijden zo lang mogelijk aan 
het arbeidsproces kunnen deelnemen en zo lang 
mogelijk zelfstandig blijven. 

Bewegen en in beweging blijven is daarom voor 
de hele samenleving van jong tot oud essentieel. 
Lichamelijke activiteit beschermt immers ook 
tegen tal van (chronische) ziekten, zoals hart- 
en vaatziekten, diabetes en obesitas. Voldoende 
bewegen heeft ook gunstige invloed op het beloop 
van diverse chronische aandoeningen. 

Het NOV Strategisch Plan 2012 – 2016: een dun en 
leesbaar modern document met inspirerende inhoud. 
Voorzitter Jan Verhaar liet zich voor zijn presentatie 
inspireren door iCEO Steve Jobs.
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NOV doelen Strategisch Plan 2012-2016:

Doel 1 De NOV streeft ernaar dat de individuele orthopedisch chirurg wetenschappelijk gefundeerde,  
 hoogwaardige, toetsbare en kosteneffectieve zorg levert.

Doel 2 Om deze orthopedische kwaliteitzorg te kunnen leveren, ontwikkelt de NOV hoogwaardige 
 kwaliteitssystemen voor de individuele orthopedisch chirurgen en voor de patiënten.

Doel 3 De NOV versterkt de maatschappelijke positie van de orthopedie (reputatie, beeldvorming,   
 aantonen van de sociaal-economische impact).

De NOV ziet het als een ultieme uitdaging voor de 
Nederlandse orthopedisch chirurgen om Nederland 
in beweging te houden. Met het Strategisch Plan 
geeft de NOV aan dat de leden zich daar verant-
woordelijk voor voelen. Ketenzorgsamenwerking 
met bijvoorbeeld fysiotherapeuten, reumatologen, 
huisartsen, sportartsen en revalidatieartsen zal 

helpen de uitdaging te volbrengen. 
Het belang van samenwerking met patiëntenvereni-
gingen neemt de komende jaren verder toe. De NOV 
richt zich hierbij vooral op orthopedische kwaliteit 
en de patiëntveiligheid. De campagne Zorg voor 
beweging speelt hierbinnen een centrale rol.

Metaal-op-metaal heupprothesen
Aangescherpt NOV-advies aan leden

Recente nationaal en internationaal gepubliceerde 
ervaringen met Metaal-op-Metaal (MoM)-prothesen 
melden steeds vaker complicaties. Daarom 
meende NOV dat aanscherping van het advies van 
medio 2011 noodzakelijk was; op 17 januari 2012 
verscheen dit aangescherpte advies.

Het NOV bestuur adviseert haar leden met betrek-
king tot alle MoM-heupprothesen met grote koppen 
(>36 mm), inclusief de resurfacing prothesen, het 
volgende:
1. Gezien de grote onzekerheid die momenteel 

bestaat, meent de NOV dat uit het oogpunt 
van patiëntveiligheid toepassing van alle MoM-
prothesen met grote koppen (>36 mm) opge-
schort dient te worden totdat veiligheid en lange 
termijn werkzaamheid onomstotelijk is aange-
toond. Het NOV bestuur adviseert vanaf heden 
de lange termijn resultaten zowel in binnen- als 
buitenland, af te wachten opdat patiënten een 
goed en verstandig advies over deze prothesen 
kan worden gegeven. Dit advies om het gebruik 
op te schorten geldt vanaf heden dus voor zowel 
de MoM-heupen met grote koppen als de re-
surfacing prothesen.

2. Er blijft uitsluitend ruimte bestaan voor de 
toepassing van genoemde MoM-prothesen 
binnen de setting van een wetenschappelijk 
onderzoek dat voldoet aan de criteria van good 
clinical practice (met informed consent van de 
patiënt, toestemming van de Medisch Ethische 
Commissie en inschrijving in het trial register).

3. Daarnaast dringt de NOV er bij zijn leden 
wederom op aan, alle patiënten bij wie in 
het verleden een MoM prothese is geplaatst, 
jaarlijks volgens een vast protocol te controle-
ren en patiënten daarvoor op te roepen en te 
documenteren dat dit is gebeurd.

4. Patiënten, die eerder een MoM-prothese kregen, 
dienen over de tot nog toe bekende risico’s te 
worden geïnformeerd en vooralsnog ten minste 
5 jaar te worden gecontroleerd door middel van 
jaarlijkse poliklinische controle met bepaling 
van kobaltwaarden en röntgencontrole. Bij 
klachten dient het onderzoek te worden uitge-
breid met MARS-MRI, CT of Echo.

5. Ziekenhuizen dienen op hun website aan te geven 
of ze in het verleden de bedoelde MoM- prothesen 
hebben gebruikt, zodat patiënten die daarover 
onzekerheid voelen, dit zelf kunnen nagaan.
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Benchmark
Advies NOV-bestuur aan leden over het gebruik van primaire heupprothesen

Verslag NOV-Kwaliteitsdag: Orthopedie in de Particuliere Kliniek

De NOV-Taskforce Heup* bereidde dit advies voor. 
Bij het opstellen van dit advies koos de Taskforce 
Heup als uitgangspunt de richtlijnen van het 
National Institute for Health and Clinical Excellence 
(NICE, UK).1

De Taskforce Heup komt tot drie categorieën 
primaire totale heupprothesen: 

1.  Volledige acceptatie en erkenning door de NOV 
(Benchmark)
- Een heupimplantaat dat na 10 jaar een revisie-

percentage heeft van gemiddeld 10% of minder, 
met als eindpunt revisie voor iedere reden. 

- De data die dit ondersteunen zijn afkomstig van 
observationele onderzoeken met minimaal 100 
patiënten op baseline2 met een lost-to-follow-
up quotiënt (aantal lost to follow-up / aantal 
failures) kleiner dan 13 of van gerandomiseerde 
gecontroleerde studies (RCT’s). 

- Deze studies zijn gepubliceerd in tijdschriften 
met Medline of EMBASE-notatie. 

- Data afkomstig uit gerespecteerde nationale 
registers worden ook toegelaten.4 

2.  Voorwaardelijke acceptatie (Entry Benchmark)
De Taskforce Heup heeft geconstateerd dat im-
plantaten waarvan een 10 jaar follow-up bekend 
is, vaak een verandering van ontwerp hebben 
doorgemaakt en dus niet meer te verkrijgen zijn 
in de originele vorm. Hierdoor is moeilijk te be-
oordelen of de huidige verkrijgbare implantaten 
aan de NICE-criteria voldoen. Daarom wordt deze 
voorwaardelijke acceptatie ingevoerd, conform de 
NICE-richtlijn.
- Indien een implantaat een follow-up van 3 jaar 

heeft met een revisiepercentage dat in de ob-

Op 15 november 2011 hield de NOV in het Hilton 
Royal Parc Hotel in Soestduinen haar Kwaliteitsdag. 
De organisatie was in handen van de Commissie 
Kwaliteit en het thema luidde: ‘Samenwerking 
ZBC’s en algemene ziekenhuizen’. Een gevarieerde 
groep sprekers presenteerde de aanwezigen vanuit 
verschillende invalshoeken hun visie op dit thema. 

Sprekers waren ondermeer diverse orthopedisch 
chirurgen uit ziekenhuizen en ZBC’s, de directeur 
van ZBC Medinova, experts op het gebied van prak-
tijkvariatie (Plexus) en op het vlak van ontwikke-

servatieperiode consistent is met de 10 jaars 
benchmark van 10 % of minder, afkomstig uit 
voorgenoemde registers of studies, voldoet dit 
implantaat aan deze entry benchmark. 

- Na het verlenen van deze voorwaardelijke ac-
ceptatie moet dit implantaat jaarlijks aan 
deze vergelijking blijven voldoen; pas als de 
benchmark van 10 jaar met ten minste 90% 
overleving is bereikt, kan er sprake zijn van 
‘volledige acceptatie’.

- Als een implantaat een evidente ontwerpaan-
passing heeft doorgemaakt maar wel dezelfde 
typenaam heeft behouden, moet dit als een 
nieuw implantaat beschouwd worden en begint 
de follow-up en daarmee de benchmark-eis 
weer vanaf het moment van de ontwerpaan-
passing.

3.  Experimentele implantaten
Prothesen die (nog) niet voldoen aan bovenge-
noemde criteria, kunnen volgens de regels van 
Good Clinical Practice alleen worden geplaatst in 
een door de Medisch Ethische Toetsingscommissie 
goedgekeurd onderzoek. 

*  Leden van de NOV-Taskforce Heup: dr. C.C.P.M. Verheyen 
(voorzitter), dr. L.P.A. Bom, H.W.J. Koot, dr. R.W. Poolman, 
prof. dr. R.G.H.H. Nelissen en dr. B.W. Schreurs. 

1. http://publications.nice.org.uk/guidance-on-the-se-
lection-of-prostheses-for-primary-total-hip-replace-
ment-ta2/guidance

2. BMC Musculoskelet Disord 12:173 (2011)
3. JBJS-B 79:254 (1997) 
4. Swedish Hip Arthroplasty Register, Norwegian 

Arthroplasty Register, Danish Hip Registry, Finnish 
Arthroplasty Register, UK National Joint Registry (NJR) 
en Australian National Joint Replacement Registry

lingen binnen het zorglandschap (Boer en Croon). 
Dit artikel doet verslag van de presentaties en de 
discussies met de aanwezigen.

ZBC: focused-factory
De eerste twee presentaties schetsten het beeld 
dat ZBC’s en algemene ziekenhuizen een ander 
organisatieprincipe hanteren. De ZBC’s zijn fo-
cused-factories; zij organiseren hun zorg volgens 
de sprekers zo efficiënt en kwalitatief hoogstaand 
mogelijk voor een heel specifieke patiëntengroep. 
Ze richten zich niet zoals ziekenhuizen op een heel 
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brede range aan ziekten en aandoeningen. Hun 
specifieke patiënt- en behandelkeuze leidt, in com-
binatie met de strakke bedrijfsmatige opzet, tot 
een grotere efficiency. Hierdoor kunnen zij lagere 
prijzen hanteren dan het landelijk gemiddelde. 

Krenten uit de pap?
Een deel van aanwezigen was van mening dat de 
ZBC’s de zogenaamde krenten uit de pap pikken. 
Dit zou ook negatieve gevolgen kunnen hebben 
voor de opleiding in de algemene ziekenhuizen. De 
AIOS gaan immers een deel van de patiënten steeds 
minder zien.
Uit de discussie bleek dat dit ondervangen kan 
worden als ook ZBC’s opleidingen gaan verzorgen. 
De Bergmankliniek gaf aan graag de opleiding te 
verzorgen, de kliniek is zich daar ook op aan het 
voorbereiden. Vanuit de zaal werd geopperd dat 
ZBC’s nu al geschikt zijn als AIOS-stageplaats, 
omdat er jaarlijks vele honderden soortgelijke 
operaties plaatsvinden. Om dezelfde reden zouden 
ZBC’s ook geschikt zijn om klinisch wetenschappe-
lijk onderzoek te doen. 

Financiële prikkels en indicatiestelling
Financiële prikkels in de zorg hebben effect. 
Budgettering bleek innovatie te remmen en leidde 
tot wachtlijsten en frustratie bij professionals en 
patiënten. Betalen per DBC/zorgproduct heeft 
juist geleid tot stijging van de productiviteit, meer 
innovatie en het teruglopen van wachtlijsten, 
maar ook tot een stijging van het aantal geleverde 
zorgproducten. Tijdens de Kwaliteitsdag liet Plexus 
zien dat, waar het varices-operaties betreft, deze 
productiestijging zich vooral voordoet in regio’s 
waar een ZBC en een algemeen ziekenhuis dicht bij 
elkaar gevestigd zijn. In die regio’s is zowel bij het 
ZBC als het algemeen ziekenhuis een bovengemid-
delde productie zichtbaar. 
Plexus liet bovendien zien dat tussen ziekenhuizen 
grote verschillen bestaan in het aantal behandelin-
gen. Die verschillen worden mogelijk veroorzaakt 
door variatie in de indicatiestelling. In de toekomst 
zal dit bewezen of ontkracht moeten worden 
door de inzet van zogenaamde patient reported 
outcome measures (PROMs). 

Goede afspraken
Sommige ziekenhuizen en ZBC’s bleken knelpunten 
te ervaren bij het maken van onderlinge afspraken. 

Ofwel de Raad van Bestuur, ofwel de maatschap in 
het algemene ziekenhuis blijkt hiertoe niet bereid. 
Medisch Centrum Haaglanden (MCH) meldde een 
afspraak te hebben gemaakt op basis van ‘geven 
en nemen’: MCH kan gedeeltelijk gebruik maken 
van de operatiecapaciteit van de ZBC’s en in ruil 
daarvoor zorgt het MCH voor back-up bij compli-
caties van het ZBC. Over het doorberekenen van 
kosten zijn geen afspraken gemaakt. Een andere 
constructie is dat het ziekenhuis de DBC-kostprijs 
in rekening brengt, en dat het ZBC extra betaalt als 
de kosten hoger uitvallen, bijvoorbeeld omdat een 
ZBC-patiënt op de intensive care terechtkomt. Het 
algemene ziekenhuis lijdt in dat geval nooit verlies 
op complicaties uit een ZBC.

Kwaliteitskeurmerk ZBC’s
Er is geen verschil tussen de kwaliteitsvisitatie van 
een reguliere kliniek en die van een ZBC, zo stelde de 
Commissie Kwaliteitsvisitatie (CKV). De CKV let bij 
een ZBC wel meer op de continuïteit van de zorg. 
Zelfstandige Klinieken Nederland (ZKN) gaf een 
toelichting op het keurmerk voor ZBC’s; het is ISO-
gecertificeerd en heeft een cyclus van drie jaar. In 
die periode voert ZKN jaarlijks een opvolgingsaudit 
uit. Inmiddels zijn meer dan 130 locaties (van 71 
organisaties) gecertificeerd. ZKN wil in 2012 in sa-
menwerking met de NOV een start maken met het 
‘ZKN-certificaat orthopedie’. 

Marleen Ploegmakers, ambtelijk secretaris 
Commissie Kwaliteit NOV, 
Frank van Oosterhout, voorzitter Commissie 
Kwaliteit NOV

Conclusies NOV-Kwaliteitsdag ‘Orthopedie in de 
Particuliere Kliniek’

1.  ZBC’s zetten zich in voor een hoge kwaliteit van 
orthopedische zorg. 

2.  De patiëntopvang buiten kantooruren is een 
punt van aandacht, o.a. betreffende de infor-
matie-uitwisseling.

3.  Waar een ziekenhuis en een ZBC dezelfde regio 
bedienen, kan een opstuwend effect ontstaan; 
dit behoeft aandacht.

4.  ZBC’s en ziekenhuizen kunnen elkaar versterken 
door samen te werken.
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Richtlijnen voor auteurs 

(versie januari 2012)

1. Kopij en illustraties worden in enkelvoud ingezonden.

2. De tekst dient digitaal te worden aangeleverd als tekstbestand in 
het formaat van tekstverwerkingsprogramma ‘MS Word’. Digitale af-
beeldingen dienen niet in het tekstbestand te worden opgenomen, 
maar in aparte bestanden geplaatst te worden (zie verder onder 
punt 7).

3. De ingediende kopij moet in de Nederlandse taal geschreven zijn. 
Plaats het paginanummer in de rechter bovenhoek van elke pagina. 
Artikelen en casuïstische mededelingen dienen in het algemeen 
de volgende structuur te hebben: Titel, Samenvatting, Inleiding 
(zonder koptitel), (Patiënten en) Methode, Resultaten, Discussie, 
Abstract, Literatuur, waarbij elk onderdeel op een nieuwe pagina 
begint. Onder ‘Abstract’ dient een letterlijke vertaling van de sa-
menvatting 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 3000 
woorden, voor proefschrift- en boekbesprekingen maximaal 750 
woorden en voor Nederlands onderzoek in internationale tijdschrif-
ten maximaal 750 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. Leverbeschadiging 
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 
digitale afbeeldingen te hebben in het ‘TIFF’-bestandsformaat met 
een minimale resolutie van 300 dots-per-inch (dpi) bij een minimum 
figuurbreedte van 20 cm. Iedere figuur dient in een apart figuurbe-
stand aangeleverd te worden.
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 tabelfunc-
tie 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 digitaal aangeleverd via de “Online 
Manuscripten Service” op de website www.ntv-orthopaedie.
nl. Onder de knop “Inloggen OMS” kunt u inloggen op de server. 
Inloggen is alleen mogelijk voor auteurs, reviewers en redactie. 
Uw inloggegevens kunt u verkrijgen door met de link “email” een 
bericht te sturen met een abstract van uw manuscript. U ontvangt 
daarna uw inloggegevens, waarmee u toegang heeft tot de Online 
Manuscripten Service.

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 Com-
missie van de instelling, waar het onderzoek heeft plaatsgevonden.
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  april

 4 Artrhex Surgical Skills Training Course Wetlab München - München (DE)
 10 Traumaoverleg Traumacentrum West-Nederland - Den Haag
 12 Third Biannual International Pain Congress - Middelburg
 20 NVA Jaarcongres ‘Sports in Sight’ – Den Bosch
 23 AOTrauma Benelux Advanced Symposium - Maastricht
 27 Kniesymposium - Huizen

  mei

 01 NOF Congress - Tallinn (Estland)
 10 Regionale Trauma Refereeravond - Deventer
 10 Paterswolde Symposium “The problematic hip in the young patient” - Paterswolde
 10 33ste Orthopaeden Golfdag - Nunspeet
 11 NOV Voorjaarsvergadering 2012 - Utrecht
 22 EFORT congres - Berlijn (DE)
 23 Synthes Resident Days on Trauma, Synthes Workshopruimtes - Zeist
 28 The SpineWeek 2012 RAI - Amsterdam
 28 18th European Congress of Physical & Rehabilitation Medicine - Thessaloniki (GR)

  juni

 7 Nice Shoulder Course 2012 – Nice (FR)
 12 Traumaoverleg Traumacentrum West-Nederland - Den Haag
 21 12th Amsterdam Foot & Ankle Course - Amsterdam Zuid-Oost

  juli

 03 First Announcement van de Arthroscopy & Arthroplasty Course 2012 - Utrecht

  augustus

 02 20th Orthopaedic Summer School – Helsinki (FI)
 28 AOTrauma - Houten

  september

 3 Pols/Hand Cadaver Cursus Radboud Ziekenhuis - Nijmegen
 10 AOTrauma - Oisterwijk
 11 Traumaoverleg Traumacentrum West-Nederland - Den Haag 
 13 5e Post Olympische NVT Sportcongres 2012 (Lustrum editie) - Arnhem
 20 European Bone and Joint Infection Society (EBJIS) – Montreux (ZW)
 21 Intructie Modernisering Opleiding Orthopedie - Nieuwegein
 25 Regionale Trauma Refereeravond - Zwolle
 26 EORS 2012 -Amsterdam
 27 International Congress Osteorheumatology on Bone Involvement in Arthritis – Genua (IT)

  oktober

 17 WSTC & 7th Congress 2012 - London
 29 AOTrauma - Leiden

Congres-, bij- en nascholingsagenda

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