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Voor sommige artikelen is additioneel
materiaal beschikbaar op de website
www.ntv-orthopaedie.nl, waaronder
kleurenfoto’s en/of videobeelden.
Deze artikelen zijn herkenbaar aan
de volgende pictogrammen:

i

re·gis·tre·ren (werkwoord; registreerde, heeft geregistreerd) 
1 in een register inschrijven 2 optekenen 3 (beeld, geluid) 
opnemen

Dit is wat Van Dale zegt over registreren. In het huidige 
zorgstelsel is dit een steeds belangrijker woord aan het worden. 
In allerlei registers worden onze demografische gegevens 
opgetekend. Van onze patiënten vullen we als Nederlandse 
orthopeden bijzonder goed het LROI, onze landelijke registratie 
van orthopedische implantaten. Deze registratie is niet het enige 
wat we bijhouden met betrekking tot onze patiënten: scores 
worden vaak in onderzoeksverband gebruikt en complicaties 
werden al veel langer opgetekend. Hierin worden voornamelijk 
medische gegevens verzameld. Ook de verzekeraar registreert 
parameters ter beoordeling van het zorgproces in de diverse 
ziekenhuizen, hoewel hier vaak het financiële aspect de 
boventoon voert. Ook patiënten registreren wat zij vinden over 
wat zij in een ziekenhuis meemaken. Dit gebeurt op diverse 
websites. Hiervan moet de invloed vooral niet onderschat worden. 
De media registreerde onze reactie op diverse dossiers in de 
afgelopen jaren.
Het intrigerende van al deze verschillende registraties is dat de 
uiteindelijke conclusies niet vaak met elkaar overeen komen. Dit 
komt uiteraard doordat de parameters gekozen worden door de 
registrerende, waarmee de uitkomst al een bepaalde richting 
krijgt. Het antwoord op de vraag of we als orthopeed het verschil 
maken voor onze patiënten, kan dus slechts gevonden worden 
door diverse registraties naast elkaar te gebruiken, waarbij de 
mening van de patiënt het zwaarst zou moeten tellen: die is 
degene met het probleem en die ervaart de uitkomst op een 
bepaalde wijze. Gelukkig hebben we PROM’s, hoewel ook die niet 
alles registreren....

Dr. Taco Gosens, hoofdredacteur

Kleurenfoto's

Videobeelden
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Inleiding

Patella baja kan onderverdeeld worden in conge-
nitaal, verworven of een combinatie van beide. 
Congenitale patella baja is aanwezig vanaf jonge 
leeftijd en betreft een distale patella in relatie tot 
de femorale trochlea. 
Verworven patella baja kan veroorzaakt worden 
door verkorting van de patellapees door trauma, 
door uitgebreide weke delen release. Ook kan een 
patella baja worden veroorzaakt door overcor-
rectie van het femur/tibia bij een TKP, waardoor 
de gewrichtspleet proximaler ten opzichte van de 
patella wordt geplaatst. Hierdoor wordt de afstand 
tussen de patella en de gewrichtspleet kleiner. Dit 
wordt pseudo-patella baja genoemd. 
Er is sprake van een patella baja als de Insall-
Salvati ratio minder is dan 0.8. Een dergelijke 
Insall-Salvati ratio komt post-operatief voor bij 10% 
tot 65% van de patienten na een TKP.1,2,3 Patella 
baja komt voor na patellaeversie, radicale excisie 
van het corpus adiposum infrapatellare (Lichaam 
van Hoffa), tourniquetgebruik en lateral release bij 
TKP. Door per-operatieve beschadiging kan verlitte-

kening van de patellapees ontstaan. Hierdoor kan 
de patellapees verkorten. De secundaire patella 
baja na een totale knie- operatie wordt twee keer 
zoveel gezien bij vrouwen  als bij mannen.4

Patella baja kan onder meer tot de volgende 
klinische afwijkingen leiden: verminderde functie, 
verminderde hefboom, extensie beperking, impin-
gement van de patella tegen het tibia-polyethy-
leen of de tibiacomponent, anterieure patello- 
femorale kniepijn en een ruptuur van de patellapees 
of quadricepspees.5,6,7

Casus 

Wij bespreken een casus van een vrouw met een patella baja 
van de linker knie ontstaan in de periode na het plaatsen 
van een TKP op achtenvijftig-jarige leeftijd. Anderhalf jaar 
daarvoor bezocht patiënte voor het eerst de polikliniek met 
klachten aan haar linker knie. Zij bleek een mediale gonar-
trose (gr.3-4) te hebben, waarvoor een valgiserende tibia-
koposteotomie (“VTKO”) werd verricht. Een half jaar na de 
VTKO kreeg patiënte last van het osteosynthesemateriaal, 
waarna dit werd verwijderd op één afgebroken schroef na 
(figuur 1). Uiteindelijk werd bij patiënte anderhalf jaar na 
de VTKO een TKP geplaatst aangezien de knieklachten links 
waren toegenomen. Postoperatief waren er radiologisch 
geen complicaties; er was een goede stand van de TKP en 
een normale stand van de patella (figuur 2). 

Zes weken post-operatief zagen we patiënte terug met 
een matige functie van de geopereerde knie. Patiënte was 

Patellectomie bij patella baja na 
Totale Knieprothese

Rutger L.Tordoir en Q.G. Ben Feilzer

Achtergrond: Patella Baja (ofwel Patella infera) is een abnormale laagstand van de patella. Deze aandoening kan gepaard 
gaan met verminderde functie, crepitaties en retropatellaire pijn. De literatuur over de behandeling van patella baja 
is beperkt en betreft voornamelijk knieën zonder knieprothese. Tot nu toe is in de literatuur een patellectomie na 
eerdere plaatsing van een totale knieprothese (“TKP”) niet beschreven. 
Casus: Wij bespreken een casus van een vrouw met een patella baja van de linker knie, ontstaan in de periode na het 
plaatsen van een TKP op achtenvijftig-jarige leeftijd. Anderhalf jaar vóór het plaatsen van de TKP was een valgiserende 
tibiakop- osteotomie verricht i.v.m. mediale gonartrose. De röntgenfoto’s van de knie lieten in de post-operatieve 
periode na de TKP een progressieve laagstand van de patella zien. Acht jaar na de TKP was de laagstand maximaal en 
raakte de patella  de tibiacomponent. Dit gaf ernstige patellofemorale klachten. Hierop werd besloten een totale pa-
tellectomie te verrichten, aangezien andere behandelingen geen uitweg boden. Patiënte was bij de post-operatieve 
controles tevreden over het resultaat, aangezien de pijnklachten aan de knie geheel waren verdwenen en de functie 
was verbeterd. 
Conclusie: In deze casus wordt een patellectomie beschreven als oplossing van de klachten van een secundair verworven 
patella baja. Patiënte was bij de laatste controle, zes maanden post-operatief, tevreden over de functie van de knie en 
het wegblijven van pijnklachten. Aangezien de resultaten op de lange termijn  van een patellectomie bij een TKP niet 
bekend zijn en de behandeling onomkeerbaar is, raden wij patellectomie als behandeling van een patella baja alleen 
aan als alle andere behandelopties overwogen zijn.

R.L.Tordoir, ANIOS orthopedie Rijnland Ziekenhuis 
Leiderdorp, Q.G.B. Feilzer, orthopedisch chirurg, 
Bergman Kliniek Naarden
Correspondentie: R.L.Tordoir
E-mail: rutgertordoir@hotmail.com
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toonde een geringe verkorting van het ligamentum patellae 
(figuur 3). Tijdens deze controle gaf patiënte aan redelijk 
te kunnen fietsen. Alleen lopen op ongelijk terrein ging 
moeizaam; daarbij gebruikte zij een stok. 

Tijdens de jaarlijkse nacontrole drie jaar na het plaatsen van 
de TKP bleek het ligamentum patellae nog verder verkort te 
zijn (figuur 4). Vijf jaar later had patiënte vooral bij flexie, 
ernstige klachten aan de anterieure zijde de linker knie. Ze 
kon het been volledig gestrekt heffen tegen de zwaarte-
kracht. Uit aanvullend radiologisch onderzoek bleek dat de 
patella in flexie in aanraking kwam met de tibia component 
(figuur 5). Voordat uiteindelijk besloten werd een patel-
lectomie te verrichten, werd er een uitgebreid onderzoek 
gedaan om andere oorzaken van de knieklachten uit te 
sluiten. Naast laboratoriumonderzoek werden er röntgen-
foto’s en een botscintigrafie verricht. Hierbij werden  geen 
aanwijzingen voor infectie, loslating of malalignement 
gevonden. Hierna werd besloten de patiënt in te plannen 
voor een totale patellectomie in december 2011. 

angstig de knie te buigen, waardoor er mogelijk verklevingen 
waren ontstaan en zij had een matige functie (F/E:80/0/0). 
Hierop werd besloten om de knie onder spinale anesthesie 
door te bewegen. 
Onze ervaring is dat patiënten, die na zes weken 90 graden 
flexie van de knie niet halen, ondanks intensief oefenen, 
nauwelijks een betere functie bereiken. Na het doorbewe-
gen van de knie ervaren zij snel progressie. De prevalen-
tie van stijfheid en verminderde functie na een TKP zoals 
beschreven in de literatuur is 4.54%. Na het doorbewegen 
treedt er een gemiddelde verbetering op van 38.4 graden 
flexie.8,9

Tijdens het doorbewegen van de knie onder spinale anaes-
thesie, zes weken na het plaatsen van de TKP, werd een 
functie van (F/E:110/0/0) bereikt. Kort na het uitwerken 
van de anesthesie had patiënte pijnklachten en een 
beperkte functie van de knie (F/E:90/0/0). Twee maanden 
na het doorbewegen van de knie was de pijn verdwenen. 
Patiënte liep in en rond het huis zonder hulpmiddelen en 
tijdens lange wandelingen werd gebruik gemaakt van een 
kruk. De controlefoto, gemaakt 1 jaar post-operatief, 

Figuur 1. Beeld drie maanden pre-operatief voor TKP. 
Restant afgebroken osteosynthese- materiaal na valgi-
serende tibiakoposteotomie in de tibia.

Figuur 3. Beeld één jaar na het doorbewegen van de 
linker knie. De patella is naar distaal verplaatst t.o.v. 
de röntgenfoto direct post-operatief.

Figuur 2. Beeld direct post-operatief na plaatsing TKP 
linker knie. Geen bijzonderheden aan patella zichtbaar.

Figuur 4. Beeld drie jaar na TKP links. De patella is nog 
verder naar distaal verplaatst en raakt bijna de tibia 
component.
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ten gevolge van de gonartrose. Aangezien patiente 
relatief jong was voor een TKP, en de kraakbeen-
schade zich tot het mediale compartiment beperkte 
is er samen met patiente voor de VTKO gekozen. 
Radiologisch was de VTKO geconsolideerd en was 
er voldoende valgus gecreeërd. In de literatuur 
staat beschreven dat de kans op overleving van een 
VTKO 75% (SD 4%) na tien jaar is, met een knie-
prothese als eindpunt. De gemiddelde tijd tussen 
de VTKO en TKP was zes (SD 3) jaar. Het vrouwelijk 
geslacht en een artrose graad twee tot en met vier 
zijn bekend als pre-operatieve risico-factoren voor 
vroegtijdige conversie van VTKO naar TKP.10

 
Het mechanisme van het ontstaan van de patella 
baja is vaak lastig te achterhalen. 
Van pseudo-patella baja is in deze casus geen 
sprake, omdat direct na plaatsing van de TKP geen 
verhoogde gewrichtspleet aanwezig was. Er lijkt 
een traumatisch moment te bestaan, namelijk het 
doorbewegen van de knie onder spinale anaesthe-
sie. Daarbij werd op de eerste controlefoto na het 
doorbewegen een laagstand van de patella gezien. 
Dit zou kunnen wijzen op een quadricepsruptuur 
als oorzaak van het ontstaan van de patella baja. 
Er leek echter geen volledige quadriceps ruptuur 
te bestaan, aangezien patient in de periode na het 
doorbewegen, het been actief tegen de zwaarte-
kracht kon strekken. Een andere verklaring voor 
het ontstaan van de patella baja zou een verkorting 
van de patellapees door verlittekening en daardoor 
het verschrompelen van het ligamentum patellae 
kunnen zijn.4

In de literatuur zijn verschillende behandelings-
methodes van patella baja bij knieën zonder TKP 
beschreven. Zo is bij patiënten met een patel-
lapees langer dan acht millimeter een proximale  
tuberositas verplaatsing mogelijk. Hierdoor word 

Methode

Per-operatief werd een lengteincisie mediaan over 
de patella gemaakt, waarbij de patella vervolgens 
vanuit centraal zowel naar mediaal als lateraal 
uitgepeld werd. De patella kon op deze wijze goed 
worden verwijderd. Hierna werden de twee losse 
periostbladen van de patella met vicryl aan elkaar 
gehecht en er werd gekozen het periost te verstevi-
gen met een PDS hechting. Patiënte werd de eerste 
vier weken post-operatief nabehandeld door belast te 
mobiliseren met een extensiespalk. Patiënte mocht 
de spalk enkele keren per dag afdoen om onbelast 
flexie en extensie te oefenen. Daarbij gaf de fysio-
therapeut haar isometrische quadricepstraining. Zes 
weken post-operatief werd een foto gemaakt; deze 
liet geen complicaties zien (figuur 6).

Resultaten

Bij controle ruim zes maanden na de patellecto-
mie, vertelde patiënte, dat het post-operatieve 
herstel mee was gevallen en  een goed belastbare 
knie te hebben. Lichamelijk onderzoek toonde nog 
lichte drukpijn rond het litteken. De actieve en 
passieve functietesten van de knie waren pijnloos. 
De functie van de knie was (F/E:105/5/0). Door het 
verwijderen van de patella is er een verminderde 
hefboom van het strekapparaat. Dit had als gevolg 
een actieve extensiebeperking van de knie van  
5 graden. Patiënte vertelde hier bij het lopen geen 
last van te hebben, verder zegt ze erg tevreden te 
zijn over het resultaat van de patellectomie. 

Discussie

Bij patiënte werd al anderhalf jaar na de VTKO een 
TKP geplaatst, omdat er sprake was van persiste-
rende, progressieve klachten van de linker knie 

Figuur 5. Beeld acht jaar na TKP links. De onderpool 
van de patella raakt de tibia component.

Figuur 6. Beeld twee maanden na totale patellectomie.
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radiographs showed a progressive distal positioning of the 
patella after mobilisation. In 2011 the patella impinged with 
the tibial plateau, which caused patello-femoral pain. The 
decision was made to perform a total patellectomy, consi-
dering that other treatments would not be effective. The 
patient is very satisfied at the last outpatient follow-up, 
six months post-operative. The retropatellar pain, which 
reduced the ROM, disappeared completely. 
Conclusion: In this case report we discuss a good short term 
result of total patellectomy after TKA with an acquired 
patella baja. The long term results are however uncertain 
untill now. A total patellectomy is an irreversible treatment 
and is only advised when other treatment options do not 
prove to be possible. 
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de patella weer proximaler ten opzichte van de ge-
wrichtsspleet geplaatst. Aangezien de patiënte in 
onze casus een TKP in situ heeft, is het plaatsen 
van de schroeven voor het meer naar proximaal 
fixeren van de tuberositas erg lastig. Daarnaast is 
de patellapees in deze casus korter dan acht mil-
limeter, waardoor er niet genoeg verlenging van de 
patellapees verkregen zou kunnen worden om van 
de pijnklachten af te komen. Een andere moge-
lijkheid is een patellapees-verlenging door middel 
van een Z-plastiek. Aangezien de patella in deze 
casus het tibiaplateau raakt kan er niet genoeg 
verlenging verkregen worden om van de klachten 
af te komen. Tevens blijft de kans bestaan dat er 
opnieuw een post-operatieve verkorting van de 
patellapees optreedt ten gevolge van verlitteke-
ning.4, 7 Vanwege de ernst van de patellofemorale 
pijnklachten en aangezien er geen andere behan-
delingsopties mogelijk waren, werd besloten een 
totale patellectomie uit te voeren.

Conclusie

In deze casus wordt een patellectomie beschreven 
als oplossing voor de klachten van een secundair 
verworven patella baja. De totale patellectomie 
heeft de patellofemorale pijnklachten fors vermin-
derd en hierdoor zijn functie en mobiliteit sterk 
toegenomen. Toch zouden wij een patellectomie als 
behandeling van een patella baja alleen aanraden 
als andere behandelingsopties niet mogelijk zijn. 
Deze behandeling is namelijk onomkeerbaar en 
daarbij zijn de lange termijnresultaten van de pa-
tellectomie bij TKP niet bekend. 

Abstract

Background: Patella baja (otherwise Patella infera) is an 
abnormal distal position of the patella. This abnormality is 
associated with a reduced Range of Motion (ROM), crepi-
tations and retropatellar pain. There is limited literature 
that describes the treatment of patella baja and is mainly 
focused on the non-prosthetic knee. Until now there is no  
literature about patellectomy as treatment for this 
condition after a total knee arthroplasty (TKA).
Case: We discuss a woman with a patella baja wich arose 
in the post-operative period after a TKA of the left knee at 
the age of fifty-eight. Eighteen months before placing the 
TKA was a closing-wedge high tibial osteotomy performed 
because of medial gonarthrosis.The post-operative TKP 
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Inleiding

Internal impingement, ook wel postero-superieur 
impingement (PSI) genoemd, is een aandoening van 
de schouder die voornamelijk voorkomt bij sporters 
die repetitieve bovenhandse bewegingen maken. 
Aan de basis ligt de extreme en herhaaldelijk uitge-
voerde abductie-exorotatie (ABER) beweging van de 
schouder, waarbij een pathologisch contact ontstaat 
tussen enerzijds het labrum, en de rotator cuff ander-
zijds. Hierdoor kunnen deze structuren beschadigd 
raken, met pijn in de schouder als gevolg.1-8 PSI werd 
het eerst beschreven bij baseballpitchers, maar ook 
bij tennissers, zwemmers, volleyballers, gewichthef-
fers, en speerwerpers komt PSI vaak voor.1-8 
Dit artikel bespreekt de anatomie, etiologie en  
pathogenese; het geeft een verklaring voor het 
vaker voorkomen bij tennissers en geeft een advies 
met betrekking tot de diagnostiek en behandeling. 

Etiologie en pathogenese

Tijdens het gelijktijdig abduceren en exoroteren 

Internal impingement van de schouder - klinische les

Nicolaas Somorjai en Edwin J.P. Jansen

De term internal impingement van de schouder verwijst naar een pathologisch contact tussen het postero-superieure labrum 
en de articulaire zijde van de supra- en infraspinatuspees tijdens abductie-exorotatie. Hierdoor ontstaat een inklemming 
van deze structuren met een rotator cuff scheur en/of letsel van het labrum als gevolg. Internal impingement komt voorna-
melijk voor bij bovenhandse sporters, omwille van de extreme en herhaaldelijk uitgevoerde abductie-exorotatie beweging. 
De etiologie van deze interne inklemming is onduidelijk. Een achterste kapselcontractuur, glenohumerale instabiliteit en 
scapuladyskinesie spelen mogelijk een rol. Middels MRI onderzoek met de schouder in abductie-exorotatie kunnen letsels 
als gevolg van het internal impingement syndroom het best worden aangetoond. De primaire behandeling van internal im-
pingement is conservatief: fysiotherapie die gericht is op het rekken van het achterste kapsel en herstellen van de beweeg-
lijkheid, verbeteren van de scapulastabiliteit, en versterken van de rotator cuff. Als adequate conservatieve behandeling 
faalt, kan bewegings- en stabiliteitsonderzoek van de schouder onder narcose geïndiceerd zijn, gevolgd door een arthrosco-
pie. Bevindingen bij anamnese en lichamelijk onderzoek spelen echter een doorslaggevende rol gezien intra-operatieve be-
sluitvorming lastig is. Rekening houdend met deze bevindingen kan vervolgens een gerichte operatieve ingreep uitgevoerd 
worden: een arthroscopische release van het postero-inferieure kapsel bij een achterste kapselcontractuur; debridement 
of herstel van de cuff bij rotator cuffletsels; en debridement of herstel met een anker van het postero-superieure labrum 
bij labrumletsels. Ondanks operatief ingrijpen keert een deel van de sporters niet terug naar hun oude niveau. Derhalve is 
het voorkomen van progressie van de klachten en preventie van schade in de schouder zeer belangrijk in de behandeling 
van internal impingement. De diagnose internal impingement moet bovenaan in de differentiaaldiagnose komen te staan bij 
bovenhandse atleten met pijn in de schouder, zodat patiënten vroeg en adequaat kunnen worden behandeld.

Drs. N. Somorjai, ANIOS orthopedie, Dr. E.J.P. Jansen, 
orthopedisch chirurg, Orbis Medisch Centrum, 
Dr. H. Van der Hoffplein 1, 6162 BG Sittard-Geleen
Correspondentie: Dr. E.J.P. Jansen
E-mail: ed.jansen@orbisconcern.nl

van de schouder neemt de afstand tussen het tu-
berculum majus en de achterzijde van het glenoïd 
af. Hierdoor komt het postero-superieure labrum 
in contact met de articulaire zijde van de rotator 
cuff. Dit is een fysiologisch contact, omdat het bij 
iedereen optreedt die deze ABER beweging uit-
voert.9 Daarentegen kan deze ABER beweging bij 
bovenhandse sporters pathologisch worden ten 
gevolge van het zeer frequent en in extreme mate 
uitvoeren ervan. Het onnatuurlijke contact tussen 
de rotator cuff en het postero-superieure labrum 
wordt PSI genoemd, en kan uiteindelijk resulteren 
in beschadiging van het postero-superieure labrum, 
de articulaire zijde van de supra- of infraspinatus-
pees, en zelfs humerale en glenoïdale osteochon-
drale defecten.1,2,9

Er bestaan 2 theorieën over het ontstaan van 
PSI. De eerste is beschreven door Walch, Jobe en 
anderen.1,2,7,10-12 In deze theorie wordt de bescha-
diging van het labrum en de rotator cuff verklaard 
door ‘abrasive degeneration’. Bovenhandse sporters 
ontwikkelen een aantal fysiologische aanpassingen in 
de schouder: toename van de exorotatie (figuur 1), 
toename van de humerale en glenoïdale retrover-
sie, en een toegenomen laxiteit van het voorste 
kapsel.1-2 Deze veranderingen kunnen leiden tot 
een drietal pathologische compensatiemechanis-
men: 1. achterste kapselcontractuur; 2. ‘acquired 
instability overuse syndrome’ (AIOS), ook wel  

www.ntv-orthopaedie.nl/somorjai2001/i
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het glenohumerale contactpunt tijdens de ABER 
beweging. Hierdoor is er volgens deze theorie bij de 
ABER beweging een toename van de afstand tussen 
het tuberculum majus en het glenoïd. Ten gevolge 
van deze shift in het glenohumerale contactpunt is 
een toegenomen exorotatie mogelijk, maar treedt 
ook een functionele verslapping van het voorste 
kapsel op, ook wel ‘pseudolaxiteit’ genoemd. Dit in 
tegenstelling tot de hierboven beschreven theorie 
van Walch, waarin juist een afgenomen afstand 
tussen het tuberculum majus en het glenoïd wordt 
beschreven door de anterieure translatie van de 
humeruskop. Deze ‘pseudolaxiteit’ leidt enerzijds 
tot een verhoogde ‘shear-stress’ op de rotator 
cuff vezels, met beschadiging hiervan als gevolg. 
Anderzijds leidt deze tot een verhoogd ‘peel-back’ 
mechanisme van de bicepspees. In de gezonde 
schouder zal bij de ABER beweging een torsie van 
het bicepsanker plaatsvinden door een posterieure 
verschuiving in de bicepskracht vector. Dit proces 
is fysiologisch en wordt het ‘peel-back’ mechanis-
me genoemd (figuur 2). In een schouder met PSI 
zal de ‘pseudolaxiteit’ leiden tot een verhoogde 
‘peel-back’ van het bicepsanker, welke kan resul-
teren in een superieur labrum letsel. Het idee van 
Burkhart en Morgan dat een letsel van het supe-
rieure labrum ontstaat door ‘pseudolaxiteit’ van 
het voorste kapsel wordt ook door andere auteurs 
ondersteund.8 

Biomechanica van de bovenhandse beweging

De bovenhandse beweging moet gezien worden 
als een kinetische keten, waarin de opgewekte 
energie wordt doorgegeven aan de volgende 
schakel in de keten. Vanwege de centrale positie 
van de schouder in de kinetische keten ontvangt 
deze de hoogste belasting van alle schakels.13,22-26  
Een slechte techniek kan een verstoring van de  
kinetische keten veroorzaken met extra belasting 
op de volgende schakels als gevolg. 

‘micro-instabiliteit’ van het voorste kapsel 
genoemd; en 3. scapuladyskinesie.13-21 De contrac-
tuur van het achterste kapsel leidt tot een beperking 
in de endorotatie, ook wel ‘glenohumeral internal 
rotation deficit’ (GIRD) genoemd (figuur 1). De term 
‘micro-instabiliteit’ van het voorste kapsel dankt 
zijn naam aan de progressief toegenomen laxiteit 
van het voorste kapsel, die optreedt ten gevolge 
van de herhaaldelijk uitgevoerde ABER bewegin-
gen. Door deze laxiteit treedt een abnormale ante-
rieure translatie van de humeruskop op, waardoor 
de kans op contact tussen het posterieure labrum 
en de rotator cuff wordt vergroot. De scapuladyski-
nesie ontstaat door een onbalans tussen de pro- en 
retractoren van de scapula, waarbij door exces-
sieve protractie in combinatie met verkorting van 
de pectoralis minor de indruk van een ‘dropping 
scapula’ wordt gewekt.3,10-13 
Ten gevolge van al deze pathologische aanpassin-
gen zal er, volgens deze theorie, tijdens de ABER 
beweging een pathologisch contact optreden 
tussen het postero-superieure labrum en de arti-
culaire zijde van de supra- of infraspinatuspees, 
met beschadiging van deze structuren als gevolg 
(‘abrasive degeneration’).

De tweede theorie werd beschreven door Burkhart 
en Morgan, die de contractuur van het achterste 
kapsel als de hoofdoorzaak zien.3-7 De achterste 
kapselcontractuur leidt enerzijds tot GIRD, an-
derzijds tot een een postero-superieure shift van 

Figuur 2. Bovenaanzicht op het bicepsanker in een 
rechter schouder in rustpositie (A), en in ABER posi-
tie (B) met optreden van het ‘peel-back’ mechanisme 
van de bicepspees. (ANT=anterieur; POST=posterieur; 
PC=processus coracoïdeus)

A B

Figuur 1. Bij internal impingement is er een toename 
van de exorotatie (ER), en een afname van de endoro-
tatie (IR). De lijn duidt de totale bewegingsboog aan in 
een niet-aangedane schouder. Dit is de hoek tussen de 
maximaal te bereiken endorotatie en exorotatie. 
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onderverdeeld worden in 4 verschillende fasen:  
1. de voorbereidingsfase, 2. de (vroege en late) 
‘cocking-fase’, 3. de acceleratiefase, en 4. de de-
celeratiefase en ‘follow-through-fase’ (figuur 3). 
Met name tijdens deze servicebeweging wordt 
de schouder het meest belast. Het is in de late 
‘cocking-fase’ dat er een extreme ABER beweging 
wordt uitgevoerd. Daarbij serveert een tennisser 
gemiddeld 100 keer per wedstrijd. Het frequent 
en in extreme mate uitvoeren van deze ABER 
beweging, en de centrale rol van de schouder in 
de servicebeweging, verklaart waarom PSI vaak 
optreedt bij tennissers.

Klinisch beeld

Anamnese
PSI treedt op bij bovenhandse atleten die her-
haaldelijk de ABER beweging uitvoeren. De spe-
cifieke bewegingen die pijn veroorzaken zijn de 
werpbeweging bij baseball pitchers, de crawl of 
vlinderslag bij zwemmers, de service of smash 
bij volleyballers, het bovenhoofds tillen bij ge-
wichtheffers, en de service bij tennissers.1,2,13,27 
Typerend is de pijn die aan de posterieure zijde van 
de schouder wordt aangegeven, welke optreedt 
tijdens maximale exorotatie en abductie. Soms is 
er sprake van een zeurend gevoel in de schouder. 

Meestal begint de pijn tijdens de warming-up, 
maar na verloop van tijd kunnen alle schouderbe-
wegingen pijnlijk worden. Soms is de pijn zo hevig 
dat de arm levensloos naast het lichaam neervalt 
(‘dead-arm syndrome’).1-7 Jobe heeft een classi-
ficatie opgesteld, waarin PSI in drie stadia wordt 
ingedeeld (tabel 1).2

Lichamelijk onderzoek 
Bij PSI is de exorotatie toegenomen en de endoro-
tatie afgenomen ten opzichte van de contralatera-
le schouder (figuur 4).1-8, 13 Hierbij is de totale be-
wegingsboog (hoek tussen de maximaal te bereiken 
exo- en endorotatie, normaal 180°) afgenomen, 
omdat de afname in endorotatie groter is dan de 
toename in exorotatie (figuur 4). Het heeft de 
voorkeur tijdens het passieve bewegingsonder-
zoek de scapula te fixeren.28 Bij het actieve be-
wegingsonderzoek kan scapuladyskinesie worden 
gezien. Daarbij zijn twee specifieke testen sug-
gestief voor PSI. Er bestaat een positief ‘posterior 
impingement sign’ als bij een passief uitgevoerde 
ABER beweging pijn achterin de schouder optreedt 
(figuur 5). De ‘Jobe relocation test’ lijkt daarop: 
de ABER beweging wordt passief uitgevoerd, maar 
nu wordt ook de humeruskop door de onderzoe-
ker naar ventraal getrokken. De ‘Jobe relocation 
test’ is positief als nu pijn ontstaat aan de ach-
terzijde van de schouder, welke verdwijnt bij het 

Figuur 3. De 4 fasen van de servicebeweging: 1. voorbereidingsfase, 2. ‘cocking-fase’ (A, vroeg; B, laat), 
3. acceleratiefase, en 4. deceleratiefase en ‘follow-through-fase’.

Tabel 1. De Jobe classificatie van internal impingement

Stadia Internal Impingement
Stadium Symptomen
1. Vroeg Schouder stijfheid en een verlengde warming-up periode
 Ongemak in de late ‘cocking’- en vroege acceleratiefase
 Pijnvrij tijdens algemeen dagelijks functioneren
2. Intermediair Pijn gelokaliseerd posterieur in de schouder tijdens de late ‘cocking’- en vroege 
 acceleratiefase
 Pijn tijdens activiteiten in het dagelijks leven is ongewoon
3. Gevorderd Idem klachten als in stadium 2, maar niet-reagerend op conservatieve behandeling
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naar achter duwen van de humeruskop (figuur 6). 
Een overzicht van de klinische bevindingen, sug-
gestief voor PSI, is weergegeven in tabel 2. Het 
blijft echter belangrijk om een volledig lichamelijk 
schouderonderzoek uit te voeren bij alle patiënten 
waar PSI wordt vermoed, omdat een groot aantal 
andere begeleidende afwijkingen in de schouder 
aanwezig kunnen zijn.

Beeldvorming
Op röntgenfoto’s kunnen bij PSI verschillende af-
wijkingen worden gezien. De Bennett laesie kan op 
een axillaire opname worden aangetoond ter hoogte 
van de postero-inferieure glenoidrand. Dit is een 
extra-articulaire calcificatie die ontstaat als gevolg 
van tractie van de posterieure band van het liga-
mentum glenohumerale inferior.1 Ook kan sclerose 
ter hoogte van het tuberculum majus worden 
gezien. Deze is het duidelijkst waar te nemen op de 
antero-posterieure opname van de schouder met 
de arm in exorotatie. Daarbij zijn ook osteochon-
drale defecten, cysten aan de posterieure zijde van 
de humeruskop en afronding of ‘remodeling’ van de 

Tabel 2. Klinische bevindingen suggestief voor 
internal impingement

Afgenomen endorotatie
Toegenomen exorotatie
Totale bewegingsboog <180°
Scapuladyskinesie 
Posterior impingement sign
Positieve Jobe relocation test

Figuur 4. A. In de niet-aangedane linker schouder zijn de exo- en endorotatie beide 90°. Er is een totale 
bewegingsboog van 180°. B. Een toename in exorotatie (40°), maar een nog grotere endorotatiebeperking (50°), 
resulteert in een totale bewegingsboog kleiner dan 180° (170°) in de aangedane rechter schouder.

Figuur 5. ‘Posterior impingement sign’ is positief als bij 
de passief uitgevoerde ABER beweging pijn achterin de 
schouder wordt aangegeven.
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posterieure glenoïdrand, suggestief voor PSI. 
MRI onderzoek stelt ons in staat om rotator cuff-
scheuren en labrumpathologie aan te tonen met 
een sensitiviteit en specificiteit van meer dan 95%.2 
MRI na een intra-articulaire injectie met gadolinium 
of zoutoplossing verhoogt de kans op het diagnosti-
seren van partial-thickness rotator cuffletsels.29,30 
Nog betere beelden worden verkregen met de 
arm in de ABER positie (figuur 7).29-31 Typische 
MRI-bevindingen voor PSI zijn partiële articulaire 
rotator cuffscheuren, met name van de supra- en/
of infraspinatuspees, en beschadiging van het pos-
tero-superieure labrum.1,2,29-33 
In tabel 3 staan de afwijkingen opgesomd die op een 
röntgenfoto of MRI kunnen worden waargenomen. 
Het is echter belangrijk om steeds de klinische be-
vindingen te correleren met radiologische onder-

zoeken, aangezien ossale afwijkingen en rotator 
cuff- en/of labrumletsels ook bij asymptomatische 
atleten kunnen voorkomen.1,2,29-33 

Behandeling

Conservatief
Conservatieve therapie is de eerste keus van behan-
deling: rust, aanpassing van de techniek, ontstekings-
remmers en specifieke oefeningen. Fysiotherapie 
is gericht op het rekken van het achterste kapsel, 
herstellen van de beweeglijkheid, verbeteren van 
de scapulastabiliteit en versterken van de rotator 
cuff.1,3-7,34-36 Het oprekken van het achterste kapsel 
gebeurt via de ‘sleeper’s stretch’ methode, waarbij 
actief en passief een endorotatie wordt uitgevoerd 
(figuur 8). Negentig procent van de sporters met 
symptomatisch GIRD (groter dan 25°) verbetert na 2 
weken, met een reductie van GIRD tot een accepta-
bel niveau (minder dan 20° GIRD, of minder dan 10% 
verschil ten opzichte van de totale bewegingsboog in 
de niet-aangedane schouder).1,5-7 Naast versteviging 
van de rotator cuff, wordt ook stretching van de m. 

Tabel 3. Afwijkingen die op een röntgenfoto of MRI 
van de schouder met internal impingement kunnen 
voorkomen

Bennett laesie
Sclerosering tuberculum majus
Cysten of osteochondrale laesies aan de posterieure  
 zijde van de humeruskop
Afronding van de posterieure glenoïdrand 
 (‘remodeling’)
Partiële articulaire scheur in supra- en/of 
 infraspinatuspees
Postero-superieur labrum letsel

Figuur 6. ‘Jobe relocation test’
A. De ABER beweging wordt passief uitgevoerd, waarbij de humeruskop naar ventraal wordt getrokken. 
    Hierbij kan pijn worden aangegeven aan de posterieure zijde van de schouder.
B. De pijn verdwijnt bij het passief naar dorsaal duwen van de humeruskop.

Figuur 7.
A. MRI-opname (T1-gewogen, vetsuppressie, na 

toediening van intra-articulair contrast) van een 
linker schouder in de abductie-exorotatie positie. 
De pijl toont een normale contrastverdeling met 
intacte dorsale kapseldistentie. 

B. De pijl toont een partiële ruptuur aan de articulaire 
zijde van de infraspinatuspees. 

 (ANT=anterieur, G=glenoid, H=humerus, 
 I= infraspinatus, POST=posterieur, S=supraspinatus)
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pectoralis minor aangeraden, daar verkorting van de 
pectoralis minor een belangrijke rol speelt bij scapu-
laprotractie en dientengevolge scapuladyskinesie.3 
Versterking van de periscapulaire spieren (voorname-
lijk m. serratus anterior en m. trapezius) verbetert 
de scapulastabiliteit. Burkhart et al. beschreven bij 
96 bovenhandse atleten met geïsoleerde scapuladys- 
kinesie 100% terugkeer naar het oude niveau na  
4 maanden scapulastabiliserende therapie.1,5-7 

Operatief
Als adequate conservatieve behandeling faalt, 
kan operatief ingrijpen geïndiceerd zijn. Eerst 
dient bewegings- en stabiliteitsonderzoek van de 
schouder onder narcose plaats te vinden, gevolgd 
door een diagnostische arthroscopie. Afhankelijk 
van de pre- en peroperatieve bevindingen kan ver-
volgens een gerichte operatieve ingreep uitgevoerd 
worden. Het doel van de ingreep is het anatomisch 
herstellen van de structuren welke een rol kunnen 
spelen in de complexe pathofysiologie van PSI. 
Bevindingen bij anamnese en lichamelijk onderzoek 
spelen echter een doorslaggevende rol, omdat in-
tra-operatieve besluitvorming lastig is. Rekening 
houdend met deze bevindingen, kan vervolgens een 
gerichte operatieve ingreep uitgevoerd worden.
Een contractuur van het posterieure kapsel, letsel 
van de rotator cuff of het labrum, voorste kapsel-
laxiteit en instabiliteit, en osteochondrale letsels 
zijn bevindingen die het meest voorkomen bij PSI.2

Posterieur kapselcontractuur
Volgens Burkhart et al. speelt de achterse kap-
selcontractuur een belangrijke oorzakelijke rol in 
het ontstaan van een labrumletsel bij bovenhand-
se atleten.5 De ‘sleeper’s stretch’ is volgens hen 
dan ook de eerste keus van behandeling. Echter, 
in ongeveer 10% van de conservatief behandelde 
atleten met symptomatisch GIRD faalt dit stret-

chingsprogramma van het achterste kapsel en kan 
een arthroscopische release van het postero-infe-
rieure kapsel geïndiceerd zijn.1 De nabehandeling 
bestaat uit vroeg postoperatieve rekoefeningen 
van het achterste kapsel.

Rotator cuff letsels
Partiële rotator cuffscheuren (ook ‘partial arti-
cular-side tendon avulsion’ genaamd, afgekort 
‘PASTA’-letsels) zijn de meest voorkomende letsels 
bij patiënten met PSI.1 Vaak wordt ‘fraying’ gezien 
ter plaatse van de musculotendineuze overgang 
aan de anterieure zijde van de infraspinatus. 
Een minimaal debridement hiervan is meestal 
voldoende. Meer distale articulaire scheuren bij 
de ‘footprint’ van de supraspinatuspees kunnen 
ernstiger zijn, waardoor herstel van de pees wel 
noodzakelijk is. Ondanks het gebrek aan literatuur 
over de behandeling van rotator cuff- pathologie 
in atleten, wordt aangenomen dat de criteria voor 
herstel van cuffletsels in niet-atleten, debridement 
voor kleine, partiële (<50% peesdikte) scheuren, 
en herstel voor scheuren meer dan 50% peesdikte, 
een goede richtlijn zijn voor bovenhandse atleten. 
Echter, in het kader van partiële rotator cuffscheu-
ren, raadt een aantal auteurs aan om de zogenoem-
de ‘PASTA’-letsels altijd operatief te herstellen.1 

Labrumletsels
‘Fraying’ van het postero-superieure labrum en 
type 2 SLAP laesies (een volledige afscheuring van 
het superieure labrum-bicepspeescomplex van 
het glenoïd) worden het meest waargenomen bij 
patiënten met PSI.5-7 Een signifcante loslating van 
het postero-superieure labrum in de jonge patiënt 
(<40-50 jaar) kan hersteld worden met een anker. 
Bij 53 baseballers (waarvan 44 pitchers) werd in 
87% een terugkeer naar het oude niveau beschre-
ven na een arthroscopisch herstel van een type II 
SLAP laesie, welke niet reageerde op conservatie-
ve therapie. Een bicepstenodese of -tenotomie is 
zelden geïndiceerd in jonge atleten met PSI.1,2 

Voorste kapsellaxiteit en instabiliteit
De prevalentie en rol van anterieure laxiteit en 
instabiliteit bij patiënten met PSI zijn nog niet 
helemaal helder. Verschillende onderzoeken, 
waarin PSI werd behandeld met enerzijds alleen 
debridement van het labrum en de rotator cuff, 
en anderzijds debridement in combinatie met an-
terieure capsuloraphie, toonden betere resultaten 
met de gecombineerde techniek.1 Indien tijdens 
het lichamelijk onderzoek of tijdens het onderzoek 
onder narcose een voorste instabiliteit wordt vast-
gesteld, kan een arthroscopische capsuloraphie 
worden overwogen.1

Figuur 8. ‘Sleeper’s stretch’ van de rechter schouder: 
rekken van het achterste kapsel door passieve endoro-
tatie met patiënt liggend op de aangedane schouder.
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Osteochondrale letsels
Osteochondrale letsels van de humeruskop in 
patiënten met PSI komen het meest voor op het 
posterieure aspect van de humeruskop ter hoogte 
van de insertie van de posterieure rand van de su-
praspinatuspees. Instabiele letsel kunnen worden 
gedebrideerd.1

Het is niet nodig de afronding van het glenoid of 
‘remodeling’ te behandelen. Daarentegen, bestaat 
er controverse over het wel of niet behandelen van 
de Bennett laesie en de osteochondrale letsels van 
het posterieure glenoïd.1

Een subacromiale decompressie bij atleten met PSI 
is relatief gecontra-indiceerd, aangezien het aantal 
bovenhandse atleten, dat na deze ingreep terug-
keert naar de competitiesport, laag is.1 Deze ingreep 
dient bewaard te blijven voor patiënten waarbij de 
primaire arthroscopische interventies voor de be-
handeling van interal impingement faalden, en waar 
persisterende tekenen bestaan van een subacromi-
aal impingement syndroom.1,37-38

Preventie

Ondanks conservatieve of operatieve behandeling 
bereikt een deel van de sporters het oude sport-
niveau niet meer. Daarom is preventie belangrijk. 
Bovenhandse sporters met een totale bewegings-
boog kleiner dan 180° en een endorotatiebeperking 
groter dan 25° lopen risico om PSI van de schouder 
te ontwikkelen. In deze groep moet preventief 
gestart worden met rekoefeningen van het poste-
rieure kapsel met aandacht voor aanpassen van de 
techniek.1-7 Hiermee wordt een succesratio van 
90% verkregen.5

Conclusie

PSI is een schouderaandoening die voorname-
lijk bij bovenhandse sporters voorkomt. Het 
moet bovenaan de differentiaaldiagnose staan 
bij sporters die frequent en in extreme mate een 
abductie-exorotatie beweging uitvoeren. Bij licha-
melijk onderzoek zal een toename in exorotatie en 
een afgenomen endorotatie opvallen. Aanvullend 
heeft een MRI met de arm in de ABER positie de 
voorkeur. Initiële behandeling is conservatief met 
rekken van het achterste kapsel. Niet alle sporters 
met PSI keren terug naar hun oude sportniveau. 
Daarom is detectie en preventie van PSI bij boven-
handse sporters erg belangrijk. 
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Abstract

Internal impingement of the shoulder refers to a patholo-
gic contact between the posterosuperior labrum and the 
articular side of the supra- and infraspinatus tendon during 
abduction en external rotation. This pathologic condition 
results in impingement of these intra-articular structures, 
thereby causing articular-sided rotator cuff tears and/
or posterosuperior labral lesions. Internal impingement 
affects especially the overhead athlete because of the ex-
cessively and repetitively performed position of abduction 
and external rotation of the shoulder. The precise cause of 
these impingement lesions remains unclear. However, it is 
believed that a posterior capsular contracture, scapular 
dyskinesis and glenohumeral instability may play a role in 
the development of symptomatic internal impingement. 
MRI of the shoulder in a position of abduction and external 
rotation is recommended, because it is the best way to 
identify the typical findings of internal impingement. Initial 
treatment of internal impingement includes conservative 
measures: posterior capsular stretching and restoring range 
of motion, improving scapula stability, and strengthening of 
the rotator cuff.
When conservative measures fail, examination under anes-
thesia might take place for stability and range of motion, 
followed by arthroscopy. Anamnesis and clinical examination 
have a decisive role, because peroperative decision making 
is difficult. Then, regarding these findings, a specific surgical 
intervention can be performed: an arthroscopic posteroin-
ferior capsular release for a posterior capsular contracture; 
a debridement or rotator cuff repair for rotator cuff lesions; 
and a debridement or anchor repair of the posterosuperior 
labrum for labrum lesions. Despite operative treatment, a 
part of the athletes does not return to their previous level 
of play. Therefore, prevention is an important aspect in the 
management of internal impingement.
The diagnosis of internal impingement should be on top 
in the differential diagnosis in the overhead athlete with 
shoulder pain, in order that early and adequate treatment 
can take place.
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Inleiding

Osteochondritis Dissecans (OCD) is een diagnose 
waarvan de etiologie tot op heden nog onbekend 
is.1-3 Een voorafgaand trauma lijkt een belangrijke 
oorzaak te zijn voor de uiteindelijke loslating van 
het kraakbeen. Door repetitieve axiale piekbelas-
ting kunnen microtraumata leiden tot een OCD 
laesie. Het kniegewricht is het meest aangedaan, 
daarna de enkel en het ellebooggewricht.1 De 
klassieke locatie van de OCD laesie is aan de 
laterale zijde van de mediale femur condyl (51%), 
gevolgd door een centrale (19%) of mediale ligging 
(7%) in de mediale femur condyl. De laterale fe-
murcondyl en patella zijn in 17% en 7% betrokken. 
Laterale laesies worden geassocieerd met menis-
cusletsel en varus of valgus malalignement.4 

Juveniele osteochondritis dissecans (JOCD) treedt op 
bij een onvolledige uitrijping van het skelet, waarbij 
de epifysair- schijven nog niet gesloten zijn.1,2 Vaak 
komt de aandoening bilateraal voor5,6 en zij treedt 
vaker op bij jongens dan bij meisjes.2,4 JOCD wordt ge-
associeerd met dwerggroei, waardoor gedacht werd 
dat JOCD een milde vorm van skelet dysplasie is.6,7 
JOCD is ook beschreven bij diverse vormen van skelet-
dysplasie zoals het Aarkog syndroom en Meier-Gorlin 
syndroom.8 De klinische presentatie is atypisch met 
pijn van het aangedane gewricht, progressief bij ac-
tiviteiten zoals traplopen.2 In een gevorderd stadium 
bij een (partieel) instabiele OCD laesie, waarbij een 
osteochondraal fragment los ligt, kunnen ook slot-
klachten optreden. Tevens presenteert een aantal 
patiënten zich met een antalgisch looppatroon en 

drukpijn over de anterieure zijde van het gewricht, 
met name bij flexie.3 Op conventionele röntgen-
beelden kan een OCD- laesie gelokaliseerd worden. 
MRI is echter radiologisch de gouden standaard om 
de diagnose JOCD vast te stellen, waarbij wordt be-
oordeeld of de laesie stabiel of instabiel is.1-3,9-11 

Bij een instabiele laesie is het kraakbeen gefractu-
reerd en/of het onderliggende subchondrale bot los-
gekomen van de basis.1 

Indien de epifysairschijven nog niet gesloten zijn, 
treedt vaak spontane genezing op en is bij een 
stabiele laesie een conservatieve behandeling aan-
gewezen. Hierbij moet axiale piekbelasting worden 
vermeden. Tevens kan gipsimmobilisatie goede uit-
komsten geven.12,13 Een chirurgische behandeling 
lijkt geïndiceerd bij instabiele laesies en stabiele 
laesies, waarbij geen tekenen van genezing 
zichtbaar zijn na conservatieve behandeling.1-3 Bij 
een niet-helende stabiele laesie worden door mi-
crofracturering laesies gemaakt in het ossale deel 
onder het kraakbeendefect. De fibreuze bindweef-
sellaag welke zich als ontstekingsreactie op het 
opboren vormt, kan dan het defect opvullen.1 Bij 
een instabiele laesie wordt het losliggend osteo-
chondraal fragment verwijderd of vastgeschroefd 
zodat de stabiliteit hersteld wordt. Tevens kan 
bij een groot botdefect gekozen worden voor een 
botplastiek middels chondrocyten- of osteochon-
drale autograft transplantatie.1–3,14-17 Echter, de 
behandeling met autologe chondrocytentransplan-
tatie (ACT) is zeker bij kinderen zeer experimen-
teel en wordt indien noodzakelijk pas uitgevoerd 
op volwassen leeftijd. Er is nog geen duidelijke 
consensus over de behandeling van JOCD.1-4,12,18

Casus

Een 12-jarige jongen, van Ethiopische afkomst, presenteert 
zich op de polikliniek orthopedie met sinds 2 jaar bestaande 

Juveniele Osteochondritis Dissecans (JOCD) - 
conservatief beleid biedt goede uitkomsten

Ilse M.P. Vereijken en Arno M. ten Ham

Juveniele osteochondritis dissecans is een aandoening met onbekende etiologie. Deze aandoening komt vaak bilateraal 
voor en meer bij jongens dan meisjes. Het klinisch beeld presenteert zich vaak atypisch met pijn van het aangedane 
gewricht en in een later stadium bij een instabiele laesie tevens met slotklachten. Conservatieve behandeling heeft de 
voorkeur bij kinderen, omdat de epifysair schijven nog niet gesloten zijn en spontane genezing vaak optreedt. Er wordt 
een casus met literatuur besproken van een 12-jarige jongen met juveniele osteochondritis dissecans in beide knieën, 
waarbij een conservatieve behandeling werd ingezet. 
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progressieve klachten van pijn aan de voorzijde van de 
knieën, voornamelijk bij hardlopen. De klachten zijn links 
en rechts gelijk. Er is geen sprake van slotklachten of insta-
biliteit. Bij lichamelijk onderzoek is sprake van een neutrale 
beenas en normaal looppatroon. Bij onderzoek van beide 
knieën is de beweeglijkheid beiderzijds volledig, zonder 
dat er pijnklachten optreden. Er is geen patellofemorale 
pijn of instabiliteit. Tevens is er geen drukpijn bij palpatie. 
Aanvullend onderzoek laat zowel op de conventionele rönt-
genopnamen (figuur 1a) als op de MRI-scan (figuur 2a-c) een 
beeld van forse OCD-laesies aan beide knieën zien. Gezien 
zijn leeftijd, de aanwezigheid van open epifysair- schijven 
en de klinische presentatie wordt besloten tot conserva-
tief beleid. Door de klinisch-geneticus wordt een epifysaire 
dysplasie met behulp van een skeletstatus uitgesloten. 
De patiënt wordt geadviseerd piekbelasting te vermijden. 
Gedurende een poliklinische follow-up van 3 jaar nemen 
de pijnklachten af en laten conventionele röntgenopna-
men en MRI-beelden een verbetering zien, met afname van 
oedeem (figuur 1b). Bij de laatste policontrole, 5 jaar na 
het ontstaan van de klachten, zijn de pijnklachten in de 
rechter knie gering, en in de linker knie verdwenen. Op 
de conventionele röntgenbeelden (figuur 1c) en de MRI-
beelden (figuur 3a-c) zijn de OCD laesies in beide knieën 
niet meer zichtbaar. De patiënt kan gedoseerd de kniebe-
lasting op te voeren. 

Discussie / Beschouwing

De etiologie van JOCD is niet goed bekend. De 
klinische presentatie is vaak aspecifiek. Met con-
ventionele röntgen zijn OCD laesies aan te tonen; 
met MRI kan ook de stabiliteit van de laesie be-
oordeeld worden. De Smet e.a. hebben in 1996 
MRI- criteria opgesteld voor het beoordelen van 
OCD-laesies bij volwassenen.19 Echter, over de 
MRI-criteria voor het beoordelen van juveniele 
OCD-laesies bestaat geen duidelijke consensus. Op 
de T2-opnamen kan een ophelderingslijn tussen de 
OCD-laesie en het omliggende botweefsel ook een 
teken zijn van genezing.9,10,20 Tevens zijn subchon-
drale cysten bij JOCD alleen een indicatie voor 
instabiliteit indien sprake van multipele cysten of 
cysten met een grotere diameter dan 5 mm.10

In deze casus laten de MRI-beelden in de linker en 
rechter knie forse OCD-laesies zien van 33 en 32mm 
in diameter in de mediale femurcondyl. Tevens is 
oedeem tussen het kraakbeen en subchondraal bot 
zichtbaar. Het kraakbeen is echter intact en er is 
geen sprake van subchondrale cysten waardoor de 
laesie als radiologisch stabiel wordt beschouwd. 

Figuur 1a, 1b en 1c. PA - belaste opnamen van de rechter knie: (a) oktober 2009, ruim 2 jaar na ontstaan van 
klachten, JOCD laesie in de mediale femurcondyl met een diameter 32mm. (b) november 2010, ruim 3 jaar na het 
ontstaan van klachten: aanzienlijke afname in diameter van de JOCD laesie. (c) januari 2012, 5 jaar na ontstaan 
van klachten: JOCD laesie is nauwelijks zichtbaar.

A
B C

Figuur 2a, 2b en 2c. MRI opnamen rechter knie oktober 2009, ruim 2jaar na ontstaan van klachten, open epifysair 
schijven, stabiele JOCD laesie (diameter 32mm) in het mediale femurcondyl met oedeem tussen kraakbeen en sub-
chondraal bot.

A
B C
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Figuur 3a, 3b en 3C. MRI opnamen rechter knie januari 2012, 5 jaar na ontstaan van klachten. Ter plaatse van de 
JOCD laesie zijn geen ossale afwijkingen meer zichtbaar.

A
B C

(figuur 2a-c) De MRI-beelden tonen aan dat de 
OCD-laesie een andere signaalintensiteit heeft dan 
het omliggende bot, waardoor differentiaal-diag-
nostisch een ossificatieanomalie erg onwaarschijn-
lijk is.21 Bij deze casus was na 5 maanden follow-up 
radiologisch duidelijke verbetering van de JOCD-
laesie zichtbaar, zodat wij de conservatieve be-
handeling met restrictie tot piekbelasting continu-
eerden zonder gipsimmobilisatie. Een conservatief 
beleid gaf bij deze jongen met JOCD ook op een 
termijn van 5 jaar goede klinische uitkomsten.

Bij een juveniele, stabiele OCD-laesie treedt 
vaak spontane genezing op en zijn goede resul-
taten beschreven bij conservatieve behandeling 
waarbij piekbelasting voorkomen wordt. Zo ook 
zelfs bij omvangrijke JOCD-laesies, zoals deze 
casus weergeeft. In 2008 ontwikkelden van Wall 
e.a. een protocol voor conservatieve behande-
ling van stabiele JOCD- laesies. Dit conservatieve 
beleid met een periode van gips, gevolgd door 
een brace en vermijden van overbelasting leidt 
bij 66% (n=31) binnen een periode van 6 maanden 
tot genezing van de JOCD-laesie.12,13 Chirurgisch 
zijn er drie typen behandeling van JOCD: micro-
fracturing22-25, het verwijderen of fixeren van het 
losliggend osteochondraal fragment of botplastiek 
middels chondrocyten- of osteochondrale autograft 
transplantatie.1-3,14-17

Gudas R. et al. (2009) vergelijken in een prospec-
tieve gerandomiseerde studie microfracturing met 
autologe osteochondrale transplantatie (AOT). 
Gudas beschrijft significant betere klinische resul-
taten met OAT in vergelijking met microfracturing 
omdat de klinische resultaten na microfracturing 
gedurende follow-up weer afnamen.14 Deze afname 
van klinische resultaten na microfracturing wordt 
tevens door Miniaci A. et al. (2007) beschreven.15 
Andere nadelen van microfracturing zijn vorming 
van fibreus weefsel en cystes16, iatrogene schade 
aan het kraakbeen door anterograde benadering 

en huid of ligament beschadiging door retrograde 
benadering22,24,25. Peterson beschrijft een studie-
groep met 95% succesvolle klinische resultaten na 
ACT. Echter,slechts 7 patiënten uit deze studie-
groep waren jonger dan 18 jaar ten tijde van de 
behandeling.16

Concluderend is JOCD zeldzaam en de behandeling 
is controversieel.1-4,12,18 Tot op heden zijn er voor-
namelijk retrospectieve studies met kleine patiën-
taantallen gepubliceerd, waarbij vaak geen onder-
scheid gemaakt wordt tussen JOCD en volwassen 
OCD- laesies. Met een gemiddelde follow-up 
variërend van 1 tot 8 jaar4,5,14-17,22-25 blijven de 
lange termijn resultaten van conservatieve en 
chirurgische behandelingen voor JOCD, zoals het 
ontstaan van secundaire gonartrose, onbekend. 
Een prospectieve gerandomiseerde studie met 
langere followup is hiervoor noodzakelijk. 

Abstract

Juvenile osteochondritis dissecans is a diagnosis with unclear 
ethiology. It often presents bilateral and more in boys than 
girls. It usually causes pain of the affected joint. And with an 
unstable lesion in an advanced stage catches and locks during 
movement. Conservative treatment is preferred in children 
if the growth plate is not closed yet and spontaneous healing 
often occurs. We present the case of a 12-year old boy with 
osteochondritis dissecans lesions in both knees. Treatment 
was conservatively. Also, the literature is discussed. 
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Introductie

Tegenwoordig bestaat een zeer uitgebreide diffe-
rentiaaldiagnose voor subacute pijn in de laterale 
heupregio. Zowel een extra- als intra-articulaire 
oorzaak kan aan de pijn ten grondslag liggen. 
Hoewel tendinopathie een minder vaak voorko-
mende oorzaak van pijn is in het heupgebied dan 
rond andere gewrichten, is het goed mogelijk dat 
de gluteus medius en minimus pezen aangetast zijn 
in het geval van pijn in de laterale heupregio. Deze 
conditie wordt momenteel aangeduid als ‘gluteus 
tendinopathie’, of valt onder het ‘trochantor major 
pijn syndroom’. Beide benamingen verdienen de 
voorkeur boven de term ‘trochanterische bursitis’, 
omdat dit zelden wordt geconstateerd.1 
De pathogenese van gluteus tendinopathie is tot 
op heden niet bekend. De aandoening wordt vaker 
gezien in de actieve populatie en mogelijk hebben 
vrouwen van middelbare leeftijd aanleg voor 
deze kwaal. De collageenvezels van de gluteale 
pezen van deze specifieke groep worden mogelijk 
zwaarder belast vanwege het bredere vrouwelijke 
bekken. Degeneratie van de pezen is waarschijn-
lijk het gevolg van de zwaardere belasting waarbij 

Resorptie van calcificaties bij een gluteus minimus 
tendinopathie na conservatieve behandeling
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Een tendinopathie als oorzaak van pijnklachten wordt rondom de heup beduidend minder vaak gezien dan bij andere 
gewrichten. Bij pijn die aan de laterale zijde van de heup wordt aangegeven is het echter goed mogelijk dat één van 
de pezen van de gluteus medius en/of minimus is aangetast. Om eventuele calcificaties te diagnosticeren, die bij deze 
sporadisch voorkomende tendinopathie aanwezig kunnen zijn, volstaat conventionele radiografie. Wij presenteren een 
casus van een 36-jarige vrouw, die symptomen van subacute pijn in het heupgebied en een antalgisch looppatroon 
vertoonde. De röntgenfoto toonde een calcificatie in het gebied van de gluteus minimus pees. Gekozen werd de behan-
deling te starten met lichamelijke oefeningen en een pijnbestrijdende kuur van vier weken met een NSAID. De keuze 
van behandeling van een tendinopathie van de gluteus minimus kan bestaan uit lichamelijke oefeningen, het toedienen 
van NSAID’s, extracorporele shock wave therapie of meer invasieve therapie. Na vier weken was de calcificatie vrijwel 
volledig geresorbeerd. Voor zover wij weten is dit het eerste case report van een gecalcificeerde gluteale tendinopathie 
waarbij de calcificaties en bijbehorende klachten verdwenen zonder chirurgische interventie of extracorporele shock 
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de gluteus medius vaker aangedaan is dan de 
minimus.1,2

Calcificaties bij een tendinopathie van de gluteale 
spieren rond de heup worden sporadisch beschre-
ven hoewel conventionele röntgenfoto’s voldoende 
sensitief zijn om de calcificaties aan te tonen. 
Röntgenstudies toonden in 10 – 40 procent van de 
gevallen een calcificatie aan bij een gluteus ten-
dinopathie.1 De term tendinitis calcarea wordt 
gewoonlijk gebruikt in gevallen waarbij calcifica-
ties worden aangetoond bij een tendinopathie van 
de rotator cuff. Deze afwijking wordt gekenmerkt 
door ontstekingen rond het calciumdepot dat zich 
het meest frequent in de supraspinatus bevindt.3 
Bij een tendinitis calcarea worden er macrosco-
pische aggregaten van hydroxyapatietkristallen in 
het peesweefsel gevonden. De histologische veran-
deringen zijn gelijk aan die, geobserveerd bij een 
gluteus tendinopathie. De pathogenese van een 
tendinitis calcarea is onbekend, maar betrokken 
factoren zijn hypoxie, trauma, verhoogde lokale 
druk en metabole stoornissen zoals diabetes.1-5 

Verscheidene theorieën zijn ontstaan, die de 
origine van de calcificaties trachten te verklaren. 
De onbekendheid met de morfologische gegevens 
van peesweefsel in de fase, voorafgaand aan de 
calcificaties, en klinische symptomen bemoeilij-
ken echter de zoektocht naar de etiopathogene-
se. De meest geaccepteerde verklaring is dat de 
calcificaties secundair ontstaan aan degeneratie 
of rupturering van het peesweefsel.4 Er is echter 
een aantal studies naar calcificaties bij de rotator 
cuff dat deze theorie tegenspreekt.6 Een tweede 
hypothese is dat de degeneratie van peesweefsel 
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secundair is aan lokale ischemie, die de depositie 
van calcificaties bevordert.5 
Het primaire symptoom van gluteus tendinopathie is 
extreme pijn die tot slapeloosheid en een beperkte 
mobilisatie kan leiden.3 Eerdere studies toonden 
aan dat een episode van acute pijn verklaard kan 
worden door een ruptuur van het calciumdepot, 
welke kan leiden tot irritatie in het heupgewricht, 
acute synovitis en spontane absorptie van  
hydroxyapatietkristallen.3 Calcificaties in pezen 
zijn echter zeer frequent asymptomatisch. 
Bevindingen bij de beeldvorming zijn karakteris-
tiek, waarbij calcificaties gemakkelijk kunnen 
worden geïdentificeerd met röntgenfoto’s. Het 
verband tussen abnormale bevindingen in beeld-
technieken en pijn is niet duidelijk.3,4 Het natuur-
lijke verloop is echter gunstig, hoewel de calci-
ficatie enige tijd nodig heeft om in grootte af te 
nemen, waarbij de hevigheid van de symptomen 
eveneens gestaag mindert. Een calcificerende ten-
dinopathie is feitelijk ‘self limiting’. 

Patiënt
Een 36-jarige vrouw meldde zich bij de orthopedi-
sche polikliniek met een sinds drie weken bestaande, 
ondraaglijke pijn in haar rechter heup. De pijn, 
ontstaan na het spelen van een hockeywedstrijd, 
maar zonder dat er een evident trauma aan ten 
grondslag lag, was sterk progressief. De patiënte 
was fysiek zeer actief en deed aan hockey, tennis 
en skiën. Zij had gedurende drie jaar slecht te lo-
kaliseren pijnklachten in haar heup, voornamelijk 
tijdens autorijden, en had last van stijfheid bij het 
bewegen naar een staande positie. Voorheen had 
zij tijdens sportieve activiteiten geen symptomen.
Toen de patiënte zich meldde bij de poliklinische 
afdeling had zij moeite met lopen en kon ’s nachts 
niet inslapen vanwege de pijn. Ze had geen koorts 
of koude rillingen en had NSAID’s ingenomen om 
de pijn te verzachten, hetgeen tot enige verlich-
ting van de pijn had geleid. Als kind had ze een 
minimale heupdysplasie en geen andere kwalen 
van het bewegingsapparaat. 
Bij het lichamelijk onderzoek werd vastgesteld dat 
zij over een normale lichaamsbouw beschikte (Body 
Mass Index 21.0 kg/m2). De test van Trendelenburg 
was positief aan de rechterzijde. De heup was niet 
gezwollen of rood verkleurd. Er was een gelimi-
teerde mobiliteit van de heup in alle richtingen en 
rotatie van het gewricht wekte de specifieke pijn 
op. Een flexiecontractuur werd niet vastgesteld. 
Pijn door palpatie was zeer lokaal aan de dorsale 
zijde van het trochanter major. Röntgenfoto’s 
toonden een normaal heupgewricht zonder tekenen 
van coxartrose. Een calcificatie met een diameter 
van ongeveer 17 mm was zichtbaar in het gebied 

van de gluteus minimus pees (figuur 1). Additioneel 
echografisch onderzoek liet geen tekenen zien van 
een hydrops, maar rond de verkalking werd een hy-
perechogene regio gevonden die gerelateerd zou 
kunnen zijn aan een ontstekingsproces. Gezien de 
goede gezondheid van de patiënte en het ontbreken 
van de risicofactoren die geassocieerd zijn met 
calcificaties bij een tendinopathie, is er bij deze 
casus sprake van een idiopathische calcificerende 
tendinopathie. 1-5

Interventie
Ingevolge de acute presentatie op de polikliniek 
adviseerden wij de patiënte NSAID’s te blijven 
innemen. Daarnaast adviseerden wij te starten met 
rek- en krachtoefeningen van de heupmusculatuur. 

Comparison
Er bestaat een uiteenlopende keuze van behande-
ling voor de calcificerende tendinopathie van de 
gluteale spieren. Het primaire doel van de behan-
deling is het bestrijden van de pijn die mogelijk 

Figuur 1. Calcificatie in de gluteus minimus regio (pijl) 
bij de initiële presentatie van de patiënt.
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wordt veroorzaakt door rek op de pezen en/of ont-
steking van pees en omringend weefsel. 

Conservatieve therapie
Conservatieve behandeling kan worden begonnen 
om de symptomen te laten afnemen en bestaat in 
eerste instantie voornamelijk uit het toedienen 
van NSAIDs en het adviseren van lichamelijke oe-
feningen.2 Daarnaast beschreven Oh et al.7 in een 
case report in 2010 de behandeling van calcifica-
ties rond de heupregio met extracorporele shock 
wave therapie. 

Invasieve therapie
Het proces van de calcificerende tendinopathie 
is ‘self limiting’. De keuze voor meer invasieve 
therapie is afhankelijk van het succes van con-
servatieve therapie betreffende de impact van de 
symptomen op de kwaliteit van leven.6 Een meer 
invasieve therapie kan bestaan uit lokale corti-
costeroïdinjecties, hoewel deze in pezen contro-
versieel blijven wegens de kans op een iatrogene 
ruptuur. Artroscopische en open procedures zijn be-
handelingsopties om, door middel van het curette-
ren van het calciumdepot, de pees te ontlasten.3,8 
Gedurende de laatste jaren is arthroscopische 
verwijdering als behandeling steeds populairder 
geworden, omdat de procedure in dagbehandeling 
uitgevoerd kan worden en het een minder invasieve 
methode behelst.3,8 

Outcome
Conservatieve therapie
In een Cochrane review lieten Buchbinder et al.9 
zien dat het toedienen van NSAID’S bij een ten-
dinitis calcarea van de schouder superieur was in 
vergelijking met de toediening van een placebo. 
Een corticosteroïdinjectie gaf geen beter behande-
lingseffect dan werd gezien bij de behandeling met 
NSAID’s. Hoewel gedegen onderzoek bij een calci-
ficerende tendinopathie van de gluteale spieren 
ontbreekt, wordt eveneens vaak gestart met de 
toediening van NSAID’s.2 Lichamelijke oefeningen 
beogen eventuele stijfheid, die secundair aan 
de pijn kan ontstaan, te voorkomen. Twee case- 
reports beschrijven de succesvolle behandeling 
van een calcificerende tendinopathie rond de heup 
met extracorporele shock wave therapie.7,10

Invasieve therapie
Chirurgische excisie is over het algemeen slechts 
voorbehouden aan patiënten met chronische 
symptomen die niet bestreden kunnen worden 
met een conservatieve behandeling. Kandemir 
et al.8 raden artroscopische behandeling aan bij 
patiënten met chronische klachten van een calci-

ficerende tendinopathie van de gluteus medius. 
In deze studie herstelde een reeks van patiënten 
volledig en bleef gevrijwaard van symptomen na 
artroscopische verwijdering van de calcificaties en 
het gedegenereerde peesweefsel. 

Nadat onze patiënte 4 weken behandeld was 
met NSAID’s en rek- en krachtoefeningen van de 
heupmusculatuur waren de ernstige pijn en im-
mobiliteit verdwenen. Nadien stopte de patiënte 
met het innemen van de NSAID’s en bij lichame-
lijk onderzoek werd geconstateerd dat de heup-
gewrichten symmetrisch bewogen. Op de röntgen-
foto’s was te zien dat de calcificatie vrijwel geheel 
was verdwenen (figuur 2).

Aanbeveling
Wij hebben een casus gepresenteerd waarbij, na 
gebruik van NSAID’s, de calcificatie bij een gluteus 
minimus tendinopathie resorbeerde, de pijnklach-
ten verdwenen en de mobiliteit herstelde. Voor 

Figuur 2. Bijna complete resorptie van de calcificatie 
(pijl) na vier weken NSAID-gebruik. 
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zover wij kunnen nagaan is dit het eerste case 
report waarin de calcificatie vrijwel compleet is 
verdwenen zonder chirurgische ingreep of extra-
corporele shock wave therapie. Wij concluderen 
dat, ondanks de goede resultaten van artroscopi-
sche verwijdering, een conservatieve behandelme-
thode als primaire behandeloptie dient te worden 
aangehouden. 

Abstract

Tendinopathy as a cause for pain is significantly less common 
around the hip joint than it is for other joints. However, in 
case of pain in the lateral part of the hip, it is likely that 
the gluteus medius and/or gluteus minimus are affected. 
Calcifications can accompany such sporadically occurring 
tendinopathy and conventional radiography is sufficient for 
the diagnosis of these calcifications. We present a case of 
a 36-year old woman who had symptoms of subacute pain 
in the hip joint and an antalgic gait. Radiography indicated 
calcification of the area of the gluteus minimus tendon. 
Treatment consisted of physical exercise and a prescription 
of NSAID’s during four weeks. Tendinopathy of the gluteus 
minimus can generally be treated by physical exercise, 
the administering of NSAID’s, extracorporeal shock wave 
therapy, or invasive therapy. In this case, resorption of 
the calcification was almost complete after four weeks of 
treatment. As far as we know, this is the first case report of 
a calcified gluteal tendinopathy in which the calcifications 
and related symptoms disappeared without surgical inter-
vention or extracorporeal shock wave therapy. Despite good 
results following arthroscopic removal, treatment primarily 
must be initiated with a conservative method of treatment. 
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Proefschriftbesprekingen

Op woensdag 30 mei 2012 vond de openbare ver-
dediging van het proefschrift van drs. Lijkele 
Beimers plaats aan de Universiteit van Amsterdam. 
Subtalar joint kinematics and arthroscopy. Insight 
in the subtalar joint range of motion and aspect of 
subtalar joint arthroscopy (ISBN 978-90-9026716-6) 
is actueel en zeker voor de geïnteresseerde voet-
orthopeden de moeite van het lezen waard. Voet- 
en enkelonderwerpen zijn relatief onderbelicht, 
maar niet minder een welkome aanvulling op 
wetenschappelijk gebied binnen de Nederlandse 
Orthopedische Vereniging. Vooral de Amsterdamse 
groep onder leiding van prof. Niek van Dijk pro-
fileert zich nadrukkelijk op het gebied van de  
arthroscopische voetchirurgie. Het wachten was 

op een werk dat het functioneren van het subta-
laire gewricht als onderdeel van de achtervoet zou 
belichten, temeer omdat (post-) traumatische aan-
doeningen hiervan veelal onderschat worden. 
De promovendus heeft interesse getoond in de 
anatomie, kinematica, beeldvorming en arthrosco-
pische behandelingen van het subtalaire gewricht. 
Het fraai opgemaakte werk is een prima manus-
cript en bevat een zestal, peer-reviewed, publi-
caties in vooraanstaande internationale tijdschrif-
ten. Daarnaast is het een fraaie illustratie van, 
hoe keurige afwerking en oog voor detail in zowel 
research als presentatie daarvan leiden tot een 
fraai product.
Dit proefschrift bevat een goede mix van basaal-
wetenschappelijke vraagstellingen met klinisch 
toepasbare antwoorden.  Daarnaast is het bijzonder 
belangrijk dat chirurgische technieken ook worden 
beproefd en besproken, hoewel deze naar mijn 
mening zijn weggelegd voor een zeer klein deel en 
vaak bovengemiddeld geïnteresseerd en begaafd 
deel van de orthopedisch chirurgen. Immers,  de 
arthroscopie van het subtalaire gewricht, laat staan 
een arthroscopisch geassisteerde arthrodese van 
dit gewricht, is een niet-alledaagse ingreep voor 
eenieder. Desalniettemin is de wetenschappelijke 
waarde zeer aanwezig en geeft vooral hoofdstuk 
vijf een goed handvat hoe de problematiek rondom 
de arthrodese van het subtalaire gewricht benaderd 
moet worden. Ook uit dit werk blijkt dat onderzoek 
uiteindelijk weer vragen oproept; immers, de pro-
movendus zet aan tot ontwikkelen van een ge-
wrichtsprothese ter vervanging van het subtalaire 
gewricht (Stelling 6).  
Inhoudelijk zijn er een aantal belangrijke zaken 
om te onthouden. Hoofdstuk 2 beschrijft een 
techniek waarbij op niet-invasieve wijze een ‘CT 
bone contour measurement’ wordt  uitgevoerd. 
Het betreft een nieuwe techniek die met Röntgen-
stereofotogrammetrie, een methode uit de Leidse 
school, als gouden standaard wordt vergeleken. 
Hoewel slechts 1 kadaver-onderbeen is gebruikt, 

Subtalar joint kinematics and arthroscopy. Insight in the subtalar joint 
range of motion and aspect of subtalar joint arthroscopy. Lijkele Beimers, 
Universiteit van Amsterdam, 30 mei 2012
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ingreep, de benadering (complicaties, arthroscopi-
sche techniek beter?), verwijderen van kraakbeen 
(onvoldoende), bottransplantatie  (donor side 
morbidity, donorbot uit operatiegebied), achter-
voet correctie (alignement) en osteosynthese  
(2 schroeven i.p.v. één) krijgt de lezer een prima 
handvat aangereikt.
Hoofdstuk 6 en 7 behandelen het arthroscopi-
sche deel, waarbij verschillende aspecten worden 
besproken. Er wordt geadviseerd een distractor te 
gebruiken.  Er wordt aangetoond dat de laterale 
en mediale posterieure portals veilig zijn en dat  
een extra portal, ter hoogte van de sinus tarsi, een 
3-portal techniek mogelijk maakt. Hiermee be-
schrijft de promovendus een succesvolle techniek 
om een arthroscopische subtalaire arthrodese te 
bereiken. 
Dit is een prima voorbeeld van een proefschrift dat 
een toegevoegde waarde heeft voor de voet- en 
enkelchirurg. Complimenten aan de promovendus 
en zijn team. 

Wieske Knols-Beertema  

Het proefschrift van Maayke van Sterkenburg geeft 
inzicht in de mogelijke oorzaken van pijn aan de 
achillespees, de diagnostiek en de behandeling 
van achillespeesklachten. Als orthopeed worden 
we hiermee regelmatig geconfronteerd, en nog 
regelmatiger verward door de gehanteerde termi-
nologie. Ook ontbreekt het nog aan een standaard-
behandeling, hoewel vanuit sportgeneeskunde in 
2007 een richtlijn is verschenen.
In het eerste hoofdstuk wordt de terminologie 
van aandoeningen van en rondom de achillespees 
beschreven. Een leuke historische beschouwing 
laat zien dat een verwarrende mix van termen is 
ontstaan, gebaseerd op oorzaak, locatie en duur 
van de klachten, nadat de Nederlandse chirurg 
Philip Verheyen in 1693 voor het eerst de term 
achillespees gebruikte. Pas in 1998 kwamen Malfulli 
et al. met de term tendinopathie, die afhankelijk 
van het betrokken weefsel als tendinopathie, para-
tendinopathie of pantendinopathie moest worden 
gebruikt. De auteur geeft een overzichtelijke tabel 
met vijf termen waarbij tendinopathie wordt on-
derverdeeld in ‘midportion Achilles tendinopathy’ 
of ‘insertional Achilles tendinopathy’. Daarnaast 
wordt ook de term paratendinopathie gebruikt, 
onderverdeeld in acuut of chronisch. Aanvullend 
worden de termen retrocalcaneale bursitis en  

hetgeen leidt tot vragen over reproduceerbaarheid, 
blijkt volgens de promovendus dat deze techniek 
goed bruikbaar is om in de klinische setting be-
wegingsuitslagen van dit gewricht te beoordelen. 
De betrouwbaarheidskwestie wordt in hoofdstuk 
3 gelukkig besproken in een in-vivo studie op 20 
gezonde personen, waarbij deze studie overigens 
eerder werd gepubliceerd dan het basale bewijs 
uit het voorgaande hoofdstuk. Deze methode wordt 
vervolgens toegepast ter analyse van de subtalaire 
beweeglijkheid bij patiënten na een laterale kolom 
verlenging bij flexibele platvoeten,  door middel 
van calcaneocuboïdale distractiearthrodese dan 
wel een verlengingsosteotomie van de calcaneus 
(Hoofdstuk 4). De beweeglijkheid van het subta-
laire gewricht blijkt nauwelijks te zijn beïnvloed, 
hoewel er aanzienlijk meer variabiliteit met de CT–
contour- methode is te vinden dan in de gezonde 
populatie van hoofdstuk 2.
Hoofdstuk 5  is een goed stuk over subtalaire ar-
throdesetechnieken. Het is een literatuuroverzicht 
met suggesties voor de dagelijkse praktijk. Aan de 
hand van vijf belangrijke stappen aangaande de 

Achilles tendinopathy. New insights in cause of pain, diagnosis and manage-
ment. Maayke van Sterkenburg, Universiteit van Amsterdam, 4 april 2012
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superficiële calcaneaire bursitis geïntroduceerd.
In hoofdstuk 2 worden verschillende uitkomst-
maten beschreven. Het geeft een goed overzicht 
van gevalideerde vragenlijsten en fysieke testen. 
Naast pijn wordt het belang van functionele testen 
besproken. De auteur stelt dat beeldvorming weinig 
toevoegt voor de ervaren behandelaar.
In hoofdstuk 3 heeft de auteur op keurige wijze 
een Nederlandse versie van de VISA-A vragenlijst 
gemaakt en deze  gevalideerd. Echter, de toepas-
sing blijkt lastig in een gecombineerde populatie 
van zowel sporters als niet-sporters. Voor niet-
sporters wordt een gemodificeerde VISA-A aanbe-
volen. Hoe de indeling in sporter of niet-sporter tot 
stand komt blijft enigszins onduidelijk.
In hoofdstuk 4 worden de eerder beschreven goede 
resultaten van lokale injectie met de scleroserende 
substantie Etoxysclerol niet bevestigd. Met een re-
trospectieve studie van 53 pezen bij 48 patiënten 
blijkt dat meer dan de helft nadien, na een lange 
termijn follow-up, nog aanvullende behandeling 
nodig heeft gehad. 
Hoofdstuk 5 gaat over endoscopie van pezen rondom 
de enkel. De mogelijke voordelen ten opzichte van 
open chirurgie worden beschreven: minder kans 
op zenuwletsel, infectie of littekenvorming. Zowel 
de indicaties als  de gebruikte techniek, die zeer 
helder uiteengezet wordt, worden beschreven voor 
de achillespees, de peroneuspees en de tibialis 
posteriorpees. Daarnaast wordt een serie van 20 
patiënten beschreven met veelbelovende resulta-
ten op korte en langere termijn.
Een interessante theorie over het ontstaan van 
klachten aan de mediale zijde van de achillespees, 
waar ook de meeste degeneratieve afwijkingen 
worden gezien, wordt in hoofdstuk 6 beschreven. 
De auteur stelt dat een verkleving van de planta-
rispees met de achillespees hier aan ten grondslag 
kan liggen. Een kadaverstudie toonde aan dat 
bij 96 preparaten er geen verbinding tussen de 
plantaris- pees en de achillespees was, bij 11 er 
een vrij sterke verbinding was en bij drie was er 
een retinaculum-achtige verbinding aanwezig. De 
laatste groep zou een grotere kans op het ontstaan 
van tendinose hebben.
In hoofdstuk 7 wordt de hypothese van hoofdstuk 
6 getoetst, door middel van het strippen van de 
plantaris pees bij drie patiënten. Alle drie de 
patiënten hadden een uitstekend resultaat van de 
ingreep maar zoals de auteurs beschrijven is een goed 

opgezette studie met voldoende power nodig om 
deze hypothese te bevestigen (of te verwerpen).
Hoofdstuk 8 gaat in op de vraag waarom een 
achillestendinose pijnlijk is. Hoewel de subtitel 
luidt: ‘An evidence based philosophy” beschrijft 
hoofdstuk 8 de oorzaak van pijn bij patiënten met 
mid-achillestendinopathie en blijkt het lastig om 
voldoende studies aan te dragen die de etiologie 
goed hebben onderzocht. Het ontbreken van een 
goed (dier)model voor het ontstaan van chronische 
peesklachten maakt dat de wetenschappelijke on-
derbouwing een lastige klus blijft. 
Hoofdstuk 9 gaat in op de retrocalcaneaire bursitis 
en of dit op een belaste laterale röntgenopname 
zichtbaar te maken is. De auteurs stellen dat een 
dergelijke opname zeer bruikbaar is bij de diagno-
sestelling van deze aandoening. De voordelen voor 
de patiënt evenals de financiële voordelen hiervan 
lijken ons duidelijk. Deze conclusie is een duidelijk 
appel  aan de beroepsgroep om daadwerkelijk aan-
vullende diagnostiek, anders dan deze röntgenfo-
to, achterwege te laten.
Hoofdstuk 10 beschrijft de lange ervaring met de 
endoscopische behandeling van de Haglundse de-
formiteit die in het AMC is opgebouwd. De resul-
taten blijken goed, met een snelle hervatting van 
activiteiten. In de conclusie wordt gesteld dat de 
endoscopische techniek een aantal voordelen heeft 
ten opzichte van de open techniek maar een goede 
vergelijkende studie tussen beide behandelmetho-
des wordt niet beschreven
Het plaatsen van de portal bij endoscopische cal-
caneoplastiek is van essentieel belang voor het 
verkrijgen van een goed zicht tijdens de ingreep. 
Hoofdstuk 11 maakt duidelijk dat grote verschillen in 
de voetmorfologie uniforme plaatsing van de portal 
onmogelijk maken. Hiervoor is een ingenieus hulp-
middel ontwikkeld, dat zeer betrouwbaar blijkt. 
De auteur heeft een zeer helder en mooi proef-
schrift geschreven met een fraaie uiteenzetting 
van diverse technieken voor de diagnose en behan-
deling van klachten van en rondom de achillespees. 
Het is voor alle orthopeden een interessant proef-
schrift, dat zeker de moeite waard is om te lezen. 
Voor de collega’s gespecialiseerd in voet en enkel 
kan het als (verplichte) literatuur worden gezien. 
We feliciteren de auteur Van Sterkenburg van harte 
met dit mooie resultaat.

Thea Sijbesma & Walter van der Weegen
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Richtlijnen voor auteurs 

(versie maart 2013)

1. Kopij en illustraties worden digitaal aangeleverd via de “Online 
Manuscripten Service” op de website www.ntv-orthopaedie.nl. 
Onder de knop “Inloggen OMS” kunnen auteurs inloggen op 
de server. Inloggegevens worden verkregen door met de link 
“email” een bericht te sturen voorzien van een abstract van 
het manuscript.

2. De ingediende kopij voor oorspronkelijke artikelen en casuïs-
tiek moet in de Engelse taal geschreven zijn. Overige artikelen 
(zoals proefschrift- en boekbesprekingen, alsmede de rubrieken 
Nederlands onderzoek in internationale tijdschriften, Richtlijnen 
en Van de Vereniging) moeten in de Nederlandse taal geschreven 
zijn. De tekst dient als tekstbestand in het formaat van tekstver-
werkingsprogramma ‘MS Word’ te worden aangeleverd. 

3. Artikelen dienen in het algemeen de volgende structuur te 
hebben: Titel, Auteurs, Samenvatting, Inleiding, (Patiënten/
Materiaal en) Methode, Resultaten, Discussie, Abstract, 
Literatuur. Casuïstische mededelingen dienen gepresenteerd 
te worden volgens een PICO structuur. Een PICO staat voor 
“Patients, Intervention, Comparison en Outcome”. Naam en 
(compleet) adres vermelden van de correspondentieauteur. Van 
alle auteurs worden titulatuur, voornaam en initialen, functie 
en instituut vermeld.

4. Revisies dienen te worden aangeleverd op een dusdanige wijze 
dat reviewers zien welke wijzigingen zijn doorgevoerd in het 
mansucript. De auteur dient daarvoor de functie "Track changes/ 
Wijzigingen bijhouden" van “MS Word” te gebruiken. Tevens 
dient de auteur op commentaren een punt-voor-punt reactie 
te geven. Revisies welke niet aan deze voorwaarden voldoen 
kunnen worden afgewezen en retour gezonden aan auteur.

5. Er geldt een maximum aantal woorden per manuscript. De 
auteur kan dit aantal controleren in het tekstverwerkingspro-
gramma. Voor casuïstische mededelingen kunnen maximaal 
1500 woorden worden gebruikt, voor oorspronkelijke artikelen 
maximaal 3000 woorden en voor proefschrift- en boekbespre-
kingen, alsmede de rubriek Nederlands onderzoek in interna-
tionale tijdschriften maximaal 750 woorden. 

6. 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. 

7. Naar literatuur wordt verwezen met een nummer in super-
script dat geplaatst wordt ná het leesteken aan het einde van 
de desbetreffende zin. De nummering verloopt in de volgorde 
waarin de referenties in de tekst worden vermeld. De literatuur-
lijst wordt gerangschikt naar het nummer van de verwijsnoot. 
Maak daarbij géén 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 standaardafkor-
ting 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.

8. Tabellen dienen ín het Word-bestand te worden opgenomen. 
Iedere tabel moet worden samengesteld door middel van de 
tabelfunctie van het tekstverwerkingsprogramma. Voorzie elke 
tabel van een nummer in de volgorde waarin deze in de tekst 
voorkomt alsmede van een titel. Plaats elke tabel op een afzon-
derlijke pagina.

9. Figuren dienen als afzonderlijke digitale afbeeldingen te 
worden aangeleverd in het ‘TIFF’-bestandsformaat. Elke figuur 
benodigt een minimale resolutie van 300 dots-per-inch (dpi) bij 
een minimum figuurbreedte van 20 cm. De bestandsnaam dient te 
zijn voorzien van de vermelding “Fig. + nummer” in de volgorde 
waarin deze in de tekst voorkomt. Elke figuur dient een onder-
schrift te krijgen. Alle onderschriften worden verzameld op een 
afzonderlijke pagina in de kopij. Bij letters en tekens in de figuren 
dient rekening gehouden te worden met verkleining: gewoonlijk 
worden figuren verkleind naar de breedte van een kolom. Op mi-
crofoto’s moet een lijnstuk met schaalverdeling worden aange-
bracht, waardoor de ware grootte van het object is af te lezen.

10. Auteurs dienen in de kopij openheid van zaken te geven over 
de aan- of afwezigheid van enig belangenconflict danwel finan-
ciële ondersteuning middels een kort “Disclosure Statement”. 
Het volstaat aan te geven of er niets ter “disclosure”, enige 
“disclosure” in relatie tot dit artikel, dan wel “disclosure” met 
dit artikel is.

11. Door het aanbieden van kopij verklaart de inzender dat het 
manuscript ook niet aan een ander tijdschrift wordt aangebo-
den, 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. De redactie behoudt zich het recht voor zonodig ver-
anderingen in woordgebruik, zinsbouw, spelling en indeling aan 
te brengen. Essentiële veranderingen geschieden uiteraard in 
overleg met de auteur.

12. In een begeleidend schrijven dient de inzender te verkla-
ren, dat indien de kopij in het Nederlands Tijdschrift voor 
Orthopaedie wordt gepubliceerd, 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.

13. 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. 

14. 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 geaccep-
teerd op voorwaarde dat in de tekst vermeld staat dat de studie 
is goedgekeurd door de Dier Experimenten Commissie van de 
instelling, waar het onderzoek heeft plaatsgevonden.
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Boekbespreking

Concepts and Cases in Nonunion Treatment van 
René K. Marti en Peter Kloen is een AO-uitgave die 
reeds in 2011 verscheen maar, gezien de enorme 
inbreng van Nederlandse bodem, in het NTVO 
niet onbesproken mag blijven. Vele Nederlandse 
collega’s completeren de internationale top als 
het gaat om de inzichten in de behandeling van 
nonunions.
Daarnaast is het goed om te beseffen dat er slechts 
twee “goede” boeken over nonunions bestaan. 
De belangrijkste uitgave in het verleden was de 
klassieke uitgave in het Duits van Weber en ~Cech 
(Pseudoarthrosen) en de engelse vertaling. Zowel 
Weber als Cech waren leermeesters en later 
vrienden van Marti. Kloen’s leermeester op het 
gebied van nonunions is David Helfet in New York.  
Het eerste deel van het boek wordt gewijd aan 

de principes die gehanteerd worden bij de be-
handeling van nonunions. Uiteraard heeft dit deel 
een “couleur de AO”, zowel in opmaak als in het 
uitdragen van de principes van de botgenezing. Dit 
deel beslaat 150 bladzijden, waarna de overige 800 
bladzijden diverse casus van nonunions van top tot 
teen bespreken.  
De pluspunten van dit boek zijn in mijn ogen de 
overvloedige illustraties met niet alleen rontgenfo-
to’s, maar ook intraoperatieve foto’s en grafische 
illustraties van de diverse nonunions en hun op-
lossingen. Voorts wordt in de casuïstische bespre-
kingen consequent dezelfde indeling gebruikt 
(case description, preoperative planning, surgical 
approach, reduction and fixation en rehabilitati-
on). Bovendien sluit elke casus af met benoeming 
van de pitfalls en pearls voor dergelijke casus.
Als nadelig zou men het gebrek aan referenties en 
beschrijving van resultaten kunnen ervaren. Aan 
de andere kant: een Pubmed search op de namen 
van de auteurs laat het grootste deel van de refe-
renties zien, hetgeen illustreert dat de evidence 
wel degelijk in dit boek wordt verwoord. Wel wordt 
consequent gehandeld naar de principes, die in 
het eerste deel van het boek beschreven worden 
en die we vanuit de AO kennen. Dat dit vaak tot 
succes leidt als we de casusbeschrijvingen in dit 
boek bekijken, is een gegeven. Dat verwoordt 
Peter Kloen in zijn voorwoord als volgt: “I am 
convinced that all nonunions can be healed if the 
right technique is used”. 
Dit naslagwerk laat de internationale ervaring zien 
in de behandeling van nonunions en kan dan ook 
gezien worden als een praktische vertaling van de 
AO theorieën. Een dergelijk naslagwerk fungeert 
niet alleen als baken in de behandeling van 
nonunions, maar laat ook zien welke problemen 
kunnen ontstaan als de principes niet worden 
gevolgd. Een plaats in de  boekenkast van allen, 
die fracturen en nonunions behandelen, is wat dit 
boek verdient. 

Taco Gosens

Concepts and Cases in Nonunion Treatment, René K. Marti, Peter Kloen, 
ISBN 978-3-13-165851-7.
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Van de Vereniging

LROI-rapportage 2007-2011
Resultaten van vijf jaar registratie

Op 21 januari 2013 is de ‘LROI-rapportage 2007-2011’ 
verschenen. Alle NOV-leden, zorgverzekeraars, raden van 
bestuur van de ziekenhuizen en de industrie hebben de 
rapportage inmiddels ontvangen. Daarnaast is de rappor-
tage als bladerboek en als pdf beschikbaar via de nieuwe 
LROI-website www.lroi.nl.

In de LROI-rapportage 
2007-2011 staan de re-
sultaten van de eerste 
vijf registratiejaren 
beschreven. Uit de rap-
portage blijkt dat er al 
ruim honderdduizend 
heupimplantaten zijn 
geregistreerd en ruim 
tachtigduizend knie-
implantaten. In een 
validatieonderzoek 
naar de compleetheid 
van de LROI-gegevens 
zijn DBC-gegevens van 

Vektis als ‘gouden’ standaard gebruikt. Uit deze ver-
gelijking blijkt dat over de gegevens van 2010 al meer 
dan 90 procent van alle heup- en knie-implantaten in 
de LROI zijn geregistreerd. Inmiddels participeren 
alle orthopedische maatschappen, afdelingen en 
vakgroepen in Nederland in het landelijke registra-
tiesysteem (zowel de algemene ziekenhuizen, als 
ook de UMCs en ZBCs). 

De LROI-rapportage 2007-2011 geeft inzicht in de 
patiëntenpopulatie met een primaire of revisie 
heup- en knieprothese. Daarnaast wordt er infor-
matie gegeven over de operatietechnieken en de 
reden voor revisie van een heup- of knieprothese.
Door het ontbreken van een eventuele overlijdens-
datum van de patiënten en doordat nog niet alle 
BSN-nummers zijn ingevoerd, konden voor deze 
eerste LROI-rapportage nog geen survivalgegevens 
van implantaten worden gegeven. Middels een in-
haalslag zal dit in een volgende rapportage wel 
mogelijk zijn. 

Basisregister
Naast het inzicht in het gedrag van de implantaten 
is de LROI ook belangrijk voor de traceerbaarheid 
van de knie- en heupimplantaten. Het is de wens 
van het Ministerie van VWS om de traceerbaarheid 
van implantaten goed te regelen met een landelijk 
basisregister; een register dat voldoet aan de eisen 
van landelijke dekking, continuïteit, voorwaardelij-
ke toegankelijkheid voor onderscheiden belangheb-
benden en privacy. De NOV steunt dit doel volledig 
en constateert dat de LROI reeds aan alle geformu-
leerde eisen voldoet. De traceerbaarheidsfunctie 
kan dus worden uitgevoerd door de LROI door bij-
voorbeeld via een portal data aan het basisregister 
te leveren. In de optiek van de NOV is een wettelijke 
verplichting om te registreren noodzakelijk om de 
registratiegraad nog verder op te voeren tot 100%, 
waardoor 100% traceerbaarheid, maar ook een 100% 
overzicht van de kwaliteit van zorg ontstaat.

LROI breidt uit! 
Naast de LROI rapportage 2007-2011 is in januari 
2013 ook de LROI-website gelanceerd (www.lroi.
nl). Op de website staat onder andere informatie 
over de LROI, LROI-gerelateerd nieuws en prakti-
sche informatie over de invoer in de LROI. 
Na 11 maart gaat de LROI over op een nieuwe versie 
van ProMISe (software van de LROI). Vanaf dat 
moment is het voor de orthopedische maatschap-
pen/vakgroepen mogelijk om de eigen gegevens 
te vergelijken met de gegevens van de rest van 
Nederland. Deze benchmark-informatie helpt de 
orthopedische maatschappen en vakgroepen om 
gericht de zorgkwaliteit te versterken.
Inzicht in het gedrag en de traceerbaarheid van 
alle orthopedische implantaten is belangrijk. Met 
deze reden worden het komend jaar ook schouder-, 
elleboog-, pols- en enkelimplantaten in de LROI 
opgenomen. 

Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor de 
LROI, neem dan contact op via lroi@orthopeden.org.
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1,2 miljoen euro van Reumafonds voor orthopedisch consortium klinisch 
artroseonderzoek

Wat is bij artrose de juiste timing voor het plaatsen van 
een THP of TKP? In hoeverre draagt de behandeling van 
pijnbeleving en depressie bij aan beter herstel of zelfs 
uitstel? Wanneer en in welke mate krijgt een kniebrace de 
voorkeur ten opzichte van knieosteotomie? In Nederland 
en internationaal zijn hierover weinig gegevens bekend. 
De Artrose Research Group Orthopedie Nederland 
(ARGON) zoekt de komende vier jaar naar antwoorden.

Uit contacten tussen het Reumafonds en de NOV 
werd duidelijk dat klinisch artroseonderzoek binnen 
de orthopedie gewenst is. De gedachte hierbij was 
een consortium op te richten. Dat werd de Artrose 
Research Group Orthopedie Nederland (ARGON), in 
eerste instantie bestaande uit het LUMC, Erasmus 
MC, UMCG en een aantal perifere ziekenhuizen, 
zoals het Martini Ziekenhuis, het Máxima Medisch 
Centrum en de Maartenskliniek. Het langetermijn 
doel van de NOV is dat orthopedische klinieken en 
onderzoekscentra hun onderzoeksdata structureel 
bundelen en zo diverse onderzoeksvragen doelma-
tiger kunnen aanvliegen. Door samenwerking te 

versterken, komt veel kennis vrij. Meerdere instel-
lingen zullen door de jaren heen, ook afhankelijk 
van hun beschikbare data, betrokken worden bij en 
participeren in ARGON. Zo is ARGON een dynamisch 
orthopedisch wetenschappelijk platform met af-
hankelijk van de onderzoeksvragen verschillende 
betrokken academische en perifere klinieken, 
aldus professor Sita Bierma-Zeinstra (Erasmus MC). 
Zij is intensief bij de opzet betrokken en werkt 
met de betrokkenen aan de nadere planuitwer-
king en planning voor de komende vier jaar. “Er 
zijn al langer vragen over het juiste moment om 
een artrotisch heup- of kniegewricht te vervangen. 
In de praktijk is een enorme timingvariatie waar-
neembaar en er zijn voorbeelden waarbij de 
indruk bestaat dat de ingreep te vroeg of te laat 
heeft plaatsgevonden. Overigens: dit geldt voor 
Nederland én internationaal. Bovendien is deze ti-
mingvariatie ook waarneembaar bij verwijzers. De 
uitkomsten van dit onderzoek zijn dus niet alleen 
van belang voor de orthopedisch chirurgen, maar 
voor iedereen die verwijst.”

NOV-voorzitter Jan Verhaar ontvangt tijdens het NOV Jaarcongres in februari een check uit handen van Lodewijk 
Ridderbos, directeur van het Reumafonds. Met deze 1,2 miljoen euro zijn de voornaamste kosten van de Artrose 
Research Group Orthopedie Nederland (ARGON) voor de komende vier jaar gedekt. Ook de verbonden onderzoekscen-
tra committeren zich aan het onderzoek, bijvoorbeeld door aan te stellen promovendi te faciliteren en te begeleiden.
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De timing van een ingreep heeft voor de betrokken 
patiënt consequenties op korte en op langere 
termijn. “Over die resultaten op korte termijn is 
wel het een en ander uit onderzoek bekend. Maar 
wat de ingreeptiming op langere termijn voor 
invloed heeft op de kwaliteit van leven, arbeids-
participatie, een mogelijke revisie, op directe en 
indirecte kosten, et cetera, daarover is nog heel 
weinig bekend.” Bierma-Zeinstra benadrukt dat 
ARGON op dit vlak in vier jaar heel veel kan doen 
omdat de verschillende klinieken al jaren veel 
gegevens verzamelen. “Onder andere gaat dit om 
een samenwerkingsverband vanuit het LUMC, LOAS 
genaamd, maar ook andere klinieken met grote 
datasets zijn erbij betrokken. In principe gaan wij 
blanco met deze gegevens aan de gang, maar we 
kijken natuurlijk ook binnen specifieke subgroe-
pen, zoals mensen met co-morbiditeit, mannen 
en vrouwen, en de verschillende leeftijdsgroe-
pen. Van deze factoren is immers al bekend dat 
ze onderscheidend zijn en we hebben per groep 
voldoende gegevens om te komen tot represen-
tatieve resultaten.” Dat zal dan leiden tot aange-
scherpte behandelrichtlijnen in Nederland. “Ja, de 
gegevens komen uit Nederland en we hebben hier 
onze eigen zorg. Maar ik ben ervan overtuigd dat er 
ook veel internationale belangstelling zal zijn voor 
het onderzoek en de resultaten.”

Nieuwe analysetechnieken
“Bij het onderzoek maken we gebruik van verfijnde 
analysetechnieken uit de besliskunde, de Weibel-
functies, om te bepalen wat de juiste timing is 
voor de ingreep. Bovendien passen we een Health 
Impact-analyse toe”, verklaart Bierma-Zeinstra. 
“Dat levert resultaten over de kortetermijneffec-
ten van orthopedische zorg, maar vooral ook resul-
taten over de langetermijneffecten. Tezamen met 
literatuurstudies naar bijvoorbeeld kwaliteit van 
leven en de prothesesurvivalrate moet dit leiden 
tot een wiskundig model waaruit per patiëntgroep 
voor richtlijnen gemiddelde indicatiestellingen 
gegeven kunnen worden. Als we dat model vervol-
gens in de toekomst blijven valideren, dan zou op 
termijn per patiënt op basis van een aantal vari-
abelen - leeftijd, geslacht, co-morbiditeit, pijn, 
functionaliteit, eventueel nog te vinden variabelen 
en de toekomst van de patiënt in kwestie - duidelijk 
kunnen worden wat de juiste ingreeptiming is. 
Resultaten op de korte termijn zijn vooral de winst 
in pijnvermindering en functionaliteitsverbetering, 
op lange termijn tellen de meer indirecte implica-
ties mee; gegeven dat deze persoon zo en zo uit 
de ingreep komt, hoe lang zal hij dan met deze 
prothese kunnen blijven functioneren en in welke 

mate plus hoe lang kan hij de door hem gewenste 
activiteiten, werk en sport, weer uitvoeren.”

Screenen vooraf
Wat betreft de alternatieven voor een ingreep, 
richt ARGON zich vooral op een screening vooraf. 
Bierma-Zeinstra: “Het is goed om te weten of er 
nog iets anders aan de hand is met een patiënt. 
Is er misschien sprake van een gecentraliseerde 
of een gesensitiseerde pijn, of heeft de persoon 
last van depressieve gevoelens. Uit diverse syste-
matische reviews weten we dat dit voorspellende 
factoren zijn: deze groepen scoren slechter in het 
resultaat na operatie; zij ervaren meer pijn. Alle 
nieuwe patiënten screenen we op deze zaken. In 
een randomised controlled trial gaan we de helft 
van degenen die positief scoren preoperatief be-
handelen voor die depressie of voor die gesensiti-
seerde pijn. Dat gebeurt met medicatie. Wellicht 
gaan we ook oefen- en/of gedragstherapie erbij 
betrekken; dat staat nu nog niet vast. We willen 
nagaan of een dergelijke interventie leidt tot een 
uitstel van de ingreep en we willen weten of deze 
mensen postoperatief sneller herstellen.” 

Kniebrace-trial
De indruk bestaat dat een kniebrace het moment 
voor osteotomie zou kunnen uitstellen. “Mensen 
die geschikt zijn voor een osteotomie loten daarom 
in een trial mee: óf ze krijgen de osteotomie zo 
snel mogelijk óf ze proberen eerst hoe ze met een 
kniebrace functioneren. Beide groepen volgen we 
met extra gedetailleerde MRI-scans om te zien 
welke invloed de interventies hebben op de ge-
wrichtsstructuur: zowel het bot als het kraakbeen.” 
ARGON hoopt op basis van dit onderzoek beter 
advies te kunnen geven over de gevallen waarbij 
een kniebrace al dan niet tijdelijk een goed alter-
natief is voor osteotomie.

Beter voorspellen
De ARGON-inspanningen zullen het voorspellen 
van een behandelresultaat vergemakkelijken en 
verbeteren. Patiëntgebonden omstandigheden als 
werk en hobby, de gewrichtstoestand, de ervaren 
pijn en functionaliteit maken dit in combinatie 
met eventueel nog te vinden variabelen, mogelijk. 
“Dergelijk advies geven orthopeden nu natuur-
lijk ook al”, benadrukt Bierma-Zeinstra. “Met dit 
onderzoek krijgt de specialist nauwkeuriger ach-
tergrondinformatie en meer gerichte richtlijnen 
om tot een advies op maat te komen. Bijvoorbeeld: 
is het voor deze patiënt, voor optimaal effect op de 
korte en langere termijn, meer of minder gunstig 
om de THP twee jaar uit te stellen?”
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Overzicht NOV-media

De NOV wil naar haar leden, formele stakeholders, de patiënt 
en het algemeen publiek een herkenbare uitstraling. Deze 
pagina geeft u een overzicht van de (digitale) NOV-media. 
De websites hebben dezelfde basisvormgeving; dat maakt 
duidelijk dat ze tot dezelfde NOV-familie behoren.

De NOV verenigingssite, www.orthopeden.org, 
vormt de basis. 
Van deze site is in de App Store een app verkrijg-
baar (een Android-versie is in productie). De leden 
ontvangen tweewekelijks nieuws via de digitale 
NOViteiten, wanneer opportuun verstuurt de NOV 
een digitaal Alert. Nieuws en Alerts blijven via 
de website beschikbaar, waarbij de Alerts in het 
besloten deel staan.

Het Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie 
vormt met de wetenschappelijke congressen het 
wetenschappelijke platform voor orthopedisch 
Nederland. De NOV brengt in dit officiële vereni-
gingsorgaan achtergronden bij ontwikkelingen.
 
De nieuwe website www.lroi.nl geeft alle informa-
tie over de LROI, publicaties en handleidingen. Via 
een link logt u in in de LROI-database.

Op www.mijnbesteheup.nl vinden patiënten en 
consumenten informatie van de NOV Taskforce 

Heup over heupprothesen. Deze site is een verbij-
zondering van de Zorg voor beweging-site.

De website www.zorgvoorbeweging.nl is vernieuwd 
en vormt de actuele en dynamische basis voor alle 
NOV-patiëntencommunicatie. De site omvat al het 
NOV-foldermateriaal, ook in printvriendelijke versie.

Via Twitter (@zvborthopedie) attendeert de NOV 
patiënten en andere belangstellenden op interes-
sante zaken op www.zorgvoorbeweging.nl.

Op YouTube (www.youtube.com/user/zorgvoor-
beweging) komen steeds meer animaties en video-
producties te staan. Uw materiaal is hiervoor ook 
welkom en u kunt het NOV-materiaal binnen uw 
eigen website opnemen.

Het Zorg voor beweging 
Jaarmagazine is in januari 
gedistribueerd. Het magazine 
presenteert the state of the 
art van de orthopedie en is een 
cadeau voor de patiënt. Meer 
dan veertig collega’s hebben 
aan de totstandkoming van 
het magazine meegewerkt.
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Survivorship at a minimum 5 year follow-up 
in 49 rheumatoid patients1 

Survivorship at a 2–11 year follow-up in 
114 patients 80 years old or older2

Survivorship at a 12 year follow-up of 4,750  
patients3

Survivorship at 8–13 year follow-up in 91 
patients 50 years old or younger4

Survivorship at a 10–18 year follow-up in 
89 obese patients5

Survivorship at a 10–18 year follow-up in 
99 non-obese patients5 
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