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In mijn beleving is het een bijzondere tijd voor orthopeden. Er zijn vele tech-
nische ontwikkelingen (tissue-engineering, computernavigatie, robotisering),
personele veranderingen (‘nurse practitioners’, ‘physician assistants’), 
ontwikkelingen op het gebied van de orthopedische opleiding (komst van de
modulaire opleidingsstructuur) en zorgtechnische ontwikkelingen (‘joint
care’, klinische paden, zorgbehandelcentra) in het vakgebied. Dit alles speelt
zich af tegen de achtergrond van een overheid die maar niet kan kiezen hoe-
veel orthopeden er opgeleid mogen worden, ziekenhuizen die grote financiële
tekorten kennen ondanks de grote vraag aan orthopedisch zorg en orthopeden
die naast hun vaktechnische beroepsuitoefening steeds meer belast worden met
logistieke en administratieve rompslomp. De in de voorgaande zin genoemde
ballast zou in feite uitgevoerd moeten worden door diegenen die al die neven-
taken, onder het mom van efficiëntievergroting, bij de specialist neerleggen.
Ik wil daarbij niet te somber overkomen, maar kan mij niet onttrekken aan
een treffende metafoor die een collega mij voorspiegelde van het weinig succes-
volle roeiteam. In plaats van de gebruikelijke 8 (1 stuurman op 7 roeiers),
bestond het team uit 4 stuurmannen en 4 roeiers. In verband met (de te ver-
wachten) slechte resultaten werd een te duur adviesbureau ingehuurd. 
Dit bureau adviseerde na enkele maanden van analyses en rapportages om 
3 roeiers te vervangen door 3 adviseurs (managers). Het idee hierachter was
om zodoende de koers beter te kunnen bepalen, maar jammer genoeg daalden
de roeiprestaties verder. De overgebleven roeier werd in vanwege het slechte
‘bedrijfsresultaat’ door de directie op het matje geroepen, berispt en u raadt
het al…. ontslagen. De directie van de roeivereniging vergaderde 
eindeloos en besloot na rijp beraad het ontwerp van de roeiboot aan te laten
passen om te bezien of hiermee snelheidswinst te boeken zou zijn. De verdere
prestaties van het ‘roeiteam’ lieten zich raden.

Naast de bijzondere tijd voor orthopeden blijft ook het NTvO u hopelijk 
boeien. In deze editie maakt u kennis met een nieuwe rubriek: ‘Nederlands
onderzoek in buitenlandse tijdschriften’. Collega Kees Verheyen, een krachtige
roeier aan boord van het NTvO, voorziet internationale publicaties van
Nederlandse orthopeden van vakkundig commentaar.
Door louter toeval, tenminste daar ga ik van uit, heeft het schoudergewricht
veel aandacht opgeëist in deze editie van het Tijdschrift. Collegae Minnekus,
Rozing en Dankelman doen verslag van een enquête over de ervaringen van
Nederlandse orthopeden met schouderprothesen. Velen van u hebben hieraan
hun medewerking hebben verleend en dit was een belangrijke motivatie om
het enigszins technische artikel in het Tijdschrift op te nemen. Taco Gosens,
bijna hofleverancier van het NTvO, geeft met leden van de plexuswerkgroep
uit Heerlen een overzicht van de behandelstrategieën van het obstetrisch
plexus brachialis letsel. De redactie spreekt de wens uit in de toekomst ook iets
te vernemen van de klinische resultaten van hun eigen patiëntengroep.
Zoals steeds dank ik ook de andere auteurs voor hun inspanningen.

Met de zomer in het vooruitzicht breekt voor eenieder vaak een wat rustiger
tijd aan. Een goed moment om nog eens na te gaan of er interessante patiën-
tengegevens liggen te verstoffen in een lade. De deadline voor de 3e editie van
uw Tijdschrift is namelijk eind juli 2004. Dan volgt nog 1 editie in het
najaar en is de eerstvolgende kans op plaatsing van een manuscript pas weer
in het begin van 2005. Dat laat u toch niet gebeuren?

Arthur de Gast, hoofdredacteur
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De Nederlandse Orthopaedische Vereniging werd op 
1 mei 1898 in Amsterdam opgericht.

De Vereniging heeft als doel: 
- Het bevorderen van studie en het verbreiden van

kennis van de conservatieve en operatieve orthopedie
onder artsen.

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

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

Beweringen en meningen geuit in de artikelen en medede-
lingen in deze publikatie zijn die van de auteur(s) en niet
(noodzakelijkerwijs) die van de redactie. Grote zorgvuldig-
heid wordt betracht bij de samenstelling van de artikelen.
Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd
voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ont-
wikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden,
wordt de lezer aangeraden onafhankelijk inlichtingen in te
winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de
vermelde diagnostische methoden, doseringen van medicij-
nen, enz. De redactie wijst elke verantwoordelijkheid of aan-
sprakelijkheid voor (de juistheid van) dergelijke gegevens
van de hand en garandeert noch ondersteunt enig produkt
of enige dienst geadverteerd in deze publikatie, noch staat de
redactie garant voor enige door de vervaardiger van dergelij-
ke produkten gedane bewering.
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SAMENVATTING 

In 2001 werden in het Westfries Gasthuis gelijktijdig het
Bellovac® autologe bloedtransfusiesysteem (BABT) en een
nieuw bloedtransfusieprotocol geïntroduceerd ter beperking
van het aantal homologe bloedtransfusies bij electieve totale-
knieprothesen. BABT is een vorm van postoperatieve cell-
saving; bloed uit de operatiewond wordt opgevangen en na
filteren teruggegeven aan de patiënt. Het nieuwe bloedtransfu-
sieprotocol maakte gebruik van de zogenaamde ‘4-5-6 regel’
en de ASA-classificatie van de patiënt om te bepalen of ‘packed
cells’ (PC’s) worden toegediend (Hb<4,0: wel PC’s toedienen;
4,0<Hb<6,0: toedienen afhankelijk van ASA-classificatie;
Hb>6,0: geen PC’s).
De effecten van de gecombineerde maatregelen werden in dit
onderzoek onder de loep genomen. Het aantal PC’s, het aantal
patiënten dat PC’s ontving, Hb-waarden en de gemiddelde op-
nameduur in 2002 werden vergeleken met het referentiejaar
2000. Het aantal toegediende PC’s daalde met 86%. In 2002
ontving slechts 10% van de patiënten PC’s, in 2000 was dit
47%. Bij ontslag lag de gemiddelde Hb-waarde 0.2 mmol/l
lager dan in 2000. Ook op de overige 3 meetmomenten (pre-
operatief, 1 dag postoperatief en 8 weken postoperatief) kwa-
men Hb-waarden nagenoeg overeen. De gecombineerde maat-
regelen bleken zeer doelmatig; een beduidende vermindering
van het aantal bloedtransfusies werd bewerkstelligd.

INLEIDING

Aan homologe bloedtransfusies zijn risicofactoren ver-
bonden zoals immuunmodulatie, transfusiereacties of
besmetting met o.a. Hepatitis B, C en HIV.1-8 Daar-
naast vormen een verhoogde kans op postoperatieve
infecties, een langere opnameduur en toegenomen me-
dische kosten door schaarste van Packed Cells (PC’s)
voor bloedbanken ook een reden voor beperken van
homologe bloedtransfusies.1-8 De consequente toepas-
sing van een bloedtransfusieprotocol kan het aantal
homologe bloedtransfusies tot een minimum beper-
ken.3,9-11 Daarnaast worden autologe bloedtransfusies
met behulp van pre- en postoperatieve cell-saving steeds
belangrijker bij grote operaties binnen de orthopedie. 

In 2001 werden in het Westfries Gasthuis het Bellovac®

autologe bloedtransfusiesysteem (BABT) (Astra Tech,
Mölndal, Sweden) en een nieuw bloedtransfusieproto-
col geïntroduceerd ter beperking van het aantal homo-
loge bloedtransfusies. BABT is een vorm van postopera-
tieve cell-saving. Of deze maatregelen hebben geleid tot
een daling van het aantal homologe bloedtransfusies na
het plaatsen van een electieve totale-knieprothesen
(TKP) werd onderzocht aan de hand van de volgende
vraagstelling: Wat waren de effecten van BABT en het
nieuwe bloedtransfusieprotocol op het aantal PC’s, het
aantal patiënten dat PC’s ontving, de opnameduur en
de Hb-waarden?

METHODE

Een groep van 210 patiënten die in 2002 een electieve
TKP ondergingen in het Westfries Gasthuis werd verge-
leken met een referentiegroep van 195 patiënten uit
2000 (zie tabel 1). In 2000 werd geen gebruik gemaakt
van een bloedtransfusieprotocol of cell-saving. Indica-
ties voor een homologe bloedtransfusie waren destijds
divers en behelsden een Hb < 6,0 mmol/l, veel bloed-
verlies, zwakte, vermoeidheid of cardiovasculaire ver-
schijnselen. In 2001 werd het nieuwe bloedtransfusiep-
rotocol en BABT geïntroduceerd. De set bestaat uit een
balg, opvangzak en drain. Bloed en wondvocht worden
via een normale drain uit de operatiewond opgevangen
in het systeem, gefilterd en tot 6 uur na de operatie te-
ruggegeven aan de patiënt. (B)ABT is met name zinvol
bij aanzienlijk postoperatief bloedverlies, zoals na
plaatsing van een TKP onder bloedleegte.
Homologe bloedtransfusies (PC: 260 ml erytrocyten, Ht
0.62) werden toegediend aan de hand van een nieuw
bloedtransfusieprotocol gebaseerd op de ‘4-5-6 regel’, de
ASA-classificatie van de patiënt, de leeftijd en klinische para-
meters zoals de snelheid van het ontstaan van de anemie, de
oorzaak van de anemie en eventuele cardiale of pulmonale
problematiek.12

Aan de hand van de volgende eindresultaten werden de
effecten van de maatregelen beoordeeld: 
1. aantal toegediende PC’s en aantal patiënten dat PC’s

ontving (PC-patiënten);
2. verschillen tussen PC-patiënten (gemiddelde leeftijd,

geslacht, preoperatief Hb);

Effecten van de gecombineerde toepassing van een
autoloog bloedtransfusiesysteem (Bellovac®) en een
nieuw bloedtransfusieprotocol bij totale-knieprothesen
S.M. Bollen, Q.F. Tetteroo

Drs. S.M. Bollen, AGNIO orthopedie en drs. Q.F. Tetteroo,
orthopedisch chirurg, afdeling orthopedie, Westfries Gasthuis,
Postbus 600, 1620 AR Hoorn.
Correspondentie: drs. Q.F. Tetteroo
E-mail: qftetteroo@freeler.nl
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3. aantal ml bloed- en wondvocht teruggegeven aan
patiënt via BABT;

4. invloed hiervan op Hb-waardeverloop en -verdeling;
5. gemiddelde opnameduur.
Ad. 4. Hb-waarden werden op 4 momenten bepaald, te
weten preoperatief, postoperatief, bij ontslag, en polikli-
nisch 8 weken postoperatief. Om een vergelijking
mogelijk te maken zijn de volgende 5 groepen gehan-
teerd: Hb < 6, 6.0 ≤ Hb < 7; 7.0 ≤ Hb < 7.5, 7.5 ≤ Hb
< 8.0; en Hb ≤ 8.0. Er werden geen aanvullende thera-
pieën toegepast welke van invloed zijn op Hb-waarden,
zoals toediening van epoëtine alfa (EPO) of ijzerthera-
pie (ferrofumaraat).

RESULTATEN 

Het aantal toegediende PC’s daalde met 86% (tabel 1).
Op een totaal van 121 patiënten werden 146 PC’s
gebruikt in 2000; in 2002 werden er slechts 24 PC’s
gebruikt bij een totaal aantal van 138 patiënten. Het
aantal patiënten dat PC’s toegediend kreeg daalde van
47% in 2000 naar 10% in 2002. De gemiddelde leeftijd
van patiënten die PC’s ontvingen steeg van 70 jaar in
2000 naar 76 jaar in 2002. Binnen deze PC-patiënten-
groep nam het gemiddelde aantal PC’s per persoon af
van 2,6 naar 1,7.

Tabel 1. Vergelijking 2000/2002

2000 2002
Gehele patiëntengroep 
Aantal patiënten 121 138
Geslacht m = 26, v = 95 m = 42, v = 96 
Gemiddelde leeftijd (jaar) 69 70
Gemiddeld preoperatief Hb (mmol/l) 8.6 8.6
Aantal toegediende PCs 146 24
Gemiddeld aantal PCs / 100 patienten 120 17 

PC-patiëntengroep
Aantal 57  (47%) 14  (10%)
Geslacht m = 6, v = 51  m = 1, v =13
Gemiddelde leeftijd 70 76
Gemiddeld preoperatief Hb (mmol/l) 8,3 8,1 

Bloed- en wondvocht via Bellovac (ml) - 595 

Gemiddelde opnameduur (dagen) 9,4 8,0
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Gemiddeld werd met BABT per patiënt 595 ml bloed- en
wondvocht teruggegeven; 54 patiënten ontvingen minder
dan 500 ml; 64 patiënten ontvingen 500–1000 ml; 20
patiënten ontvingen 1000 ml of meer. Negen patiënten
ontvingen geen bloed via BABT omdat het systeem niet
voorhanden was op de operatiekamer of omdat transfusie
via BABT binnen 6 uur niet gehaald werd.
Fig. 1 geeft het verloop van Hb-waarden weer voor de
gehele patiëntengroep en voor PC-patiënten. PC-
patiënten in 2000 lieten als enige groep een stijging in
Hb zien direct na de operatie. In 2002 bleven PC-
patiënten postoperatief op een gelijk niveau. In 2000
kregen patiënten met een preoperatief Hb > 7.5
mmol/l in 42% van de gevallen een bloedtransfusie, in
2002 was dit gedaald tot 9%.
Gezien de gehele patiëntengroep daalden Hb-waarden
in 2002 postoperatief iets sterker. Bij ontslag lag het ge-
middelde Hb dan ook 0.2 mmol/l lager dan in 2000.
Meer patiënten hadden postoperatief en bij ontslag een
Hb < 6.0 mmol/l (tabel 2). Na ontslag herstelden Hb-
waarden zich en 8 weken postoperatief lagen de
waarden zowel in 2000 als 2002 ongeveer 0,4-0,5
mmol/l onder de uitgangswaarde.
In beide jaren werd het ‘Joint Care’-revalidatiepro-
gramma gevolgd, waarbij mobilisatie de 1e dag postope-
ratief begon en het ontslag op de 5e of  6e dag volgde.13
Na invoering van dit programma in 1998 werd elk jaar
een daling in de gemiddelde opnameduur waargeno-
men. Ook in 2002 was er een daling ten opzichte van
2000 en 2001; gemiddelde opnameduur in 2000, 2001
en 2002 was respectievelijk 9.4, 8.8 en 8.0 dagen. De
opnameduur was niet toegenomen in 2002 door
invoering van de nieuwe maatregelen.

DISCUSSIE 

De gelijktijdige toepassing van BABT en een nieuw
bloedtransfusieprotocol hebben geleid tot een daling

van het aantal bloedtransfusies van 86%. Daarbij daalde
het aantal patiënten dat werd blootgesteld aan de risi-
cofactoren van homologe bloedtransfusies van 47% naar
10%. Via het BABT werd gemiddeld 595 ml bloed en
wondvocht teruggegeven aan patiënten. Slechts 15%
van de patiënten ontving 1000 ml of meer. In de studies
van Liem, Keating en Sculco daarentegen concludeer-
den dat een dergelijk drainsysteem pas bij meer dan
1000 ml bloedverlies en -teruggave efficiënt is.1,2,14

Sculco beargumenteerde dat ook een goed bloedtrans-
fusieprotocol noodzakelijk is om een daling van het
aantal bloedtransfusies te bewerkstelligen.14 In het
Westfries Gasthuis bleek dat toepassing van het bloed-
transfusieprotocol in combinatie met teruggave van
minder dan 1000 ml via BABT wel degelijk het aantal
homologe bloedtransfusies deed verminderen. In
hoeverre deze daling kan worden toegekend aan BABT
alleen is niet vast te stellen.
Bij ontslag werden minimale Hb-waarden gemeten; in
2002 hadden 25 patiënten (18%) een ontslag-Hb < 6.0
mmol/l, met een onderwaarde van 5.2 mmol/l. Uit het
onderzoek van Liem en De Wolf bleek dat een Hb-
waarde < 6.0 mmol/l door veel patiënten goed wordt
verdragen.1,9 In het Westfries Gasthuis was aanvullende
ijzertherapie na de operatie ook niet nodig; Hb-
waarden herstelden zich na 8 weken spontaan tot de uit-
gangswaarden. Er werd geen nadelig effect op de opna-
meduur geconstateerd. Een direct verband tussen de
kortere opnameduur en de nieuwe maatregelen is niet
onderzocht. Geconcludeerd kan worden dat de maatre-
gelen zeer doelmatig waren; een vermindering van het
aantal bloedtransfusies werd bewerkstelligd, zonder
nadelige effecten.

ABSTRACT 

In 2001, the Westfries Gasthuis introduced simultaneously the
Bellovac™ ABT system (BABT) and a new protocol to reduce
homologous blood transfusions in total knee arthroplasty.

Tabel 2. Hb-waarden verdeling

Hb (mmol/l) < 6.0 6.0 ≤ Hb < 7.0 7.0 ≤ Hb < 7.5 7.5 ≤ Hb < 8.0 Hb ≤ 8.0

Preoperatief 2000 0% 2% 8% 10% 80%
2002 0% 4% 4% 6% 86%

Postoperatie 2000  2% 45% 27% 17% 9%
2002 7% 40% 22% 21% 10%

Ontslag   2000 2% 64% 17% 13% 4%
2002 18% 50% 21% 7% 4%

Policontrole 2000 0% 7% 8% 17% 68%
2002 0% 10% 12% 17% 61%
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BABT is a system for post-operative drainage, collection, filtra-
tion and reinfusion of blood. It is suitable following orthopedic
procedures with substantial post-operative blood loss, i.e. total
knee replacement.
The new transfusion protocol used the so-called ‘4-5-6 rule’ and
the ASA-classification of the patient to decide whether addition-
al Packed Cells (PC’s) were necessary: Hb<4.0: PC’s administe-
red, 4.0<Hb<6.0: PC’s depending on ASA classification,
Hb>6.0: no PC’s.  
Whether the combined use of these new measures was effective
is examined here. The amount of PC’s, Hb-values, the amount
of patients receiving PC’s, and length of hospitalization of 2002
were compared with reference year 2000. 
The total number of PC’s dropped 86%. In 2002 only 10% of the
patients received PC’s, against 47% in 2000. At hospital
discharge the average Hb-value in 2002 was 0.2 mmol/l less
than in 2000. The preoperative, 1 day postoperative and 8 weeks
postoperative Hb-values were approximately equal to 2000. The
goal of reducing the number of blood transfusions by the imple-
mentation of these combined measures, was certainly achieved.
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Schouderprothesen - ervaringen van Nederlandse 
orthopedische chirurgen
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SAMENVATTING

Een enquête is gehouden onder Nederlandse schouderorthope-
den om gedetailleerde informatie te krijgen over gebruikte schou-
derprothesen, operatietechniek en moeilijkheden en problemen
die worden ervaren tijdens het plaatsen van deze prothesen.
Zesenveertig orthopeden vulden de enquête in (30%) en deze
plaatsten 377 schouderprothesen in 2001 (74% van het totale
aantal geplaatste schouderprothesen in Nederland). Zeventig
procent van de schouderprothesen waren hemiprothesen, voor-
namelijk modulaire, anatomische prothesen. De belangrijkste in-
dicaties waren reuma en verse fracturen. Alle orthopeden gebruik-
ten de deltopectorale benadering, echter wel met verschillende
variaties. De glenoiduitrichting werd als het moeilijkste deel van
de operatie ervaren. Verder kwam naar voren dat er behoefte is
aan een verbeterde, stabiele schouderprothese en dat de glenoid-
uitrichting vereenvoudigd moet worden.

INLEIDING

Schouderprothesen verminderen de pijn, maar geven
slechts weinig functieverbetering en hebben een grote
complicatiekans.1-3 Aan de TU Delft vindt onderzoek
plaats met als doel het verbeteren van de resultaten van
schouderprothesen. In dit Dipex-project, Development
of Improved endoProsthesis for the upperEXtrimity,
worden samen met verschillende orthopeden operatie-
technieken geëvalueerd en gewerkt aan visualisatie, be-
wegingsomvang, glenoid en het ontwikkelen van
nieuwe schouderprothesen en operatietechnieken.4
Om de bestaande situatie te kunnen verbeteren is een
goede evaluatie van de oude situatie noodzakelijk. De
meest gebruikte schouderprothese volgens de literatuur
is de Neer prothese.1 Uit studies in Groot Brittanie en

Zweden blijkt echter dat vooral modulaire, anatomische
protheses worden geplaatst.5,6 Omdat de literatuur
geen goed overzicht lijkt te geven is een schriftelijke
enquête gehouden onder Nederlandse schouderortho-
peden. Het doel van deze studie is om informatie te ver-
krijgen over de gebruikte schouderprothesen en de spe-
cifieke moeilijkheden.

METHODE

De enquête, bestaande uit zowel open als gesloten
vragen, betrof gegevens over 2001. Ten eerste werd
naar patiëntenpopulatie, indicaties en de gebruikte
prothesen gevraagd. Ten tweede werd de mening van
de artsen over o.a. de voor- en nadelen van die pro-
thesen, de gebruikte operatietechniek en de mogelijke
redenen van de (slechte) uitkomsten.
De enquête is opgestuurd naar orthopeden in Neder-
landse ziekenhuizen waarvan telefonische werd doorge-
geven dat zij schouderprothesen plaatsten. Bij afdelin-
gen waar geen namen werden gegeven is de enquête
naar de afdeling orthopedie gestuurd. De resultaten van
de enquête zijn anoniem behandeld. De gegevens van
bureau Prismant, die aantallen en typen operaties in
Nederland bijhoudt, zijn gebruikt om de representativi-
teit van de enquête te controleren.

RESULTATEN

Prismant data: In Nederland steeg het aantal geplaats-
te schouderprothesen van 439 in 1998 tot 511 in
2001. In 2001 was 70% van de geplaatste prothesen
een hemiprothese; dat wil zeggen een hemiartroplas-
tiek waarbij alleen een humeruscomponent geplaatst
wordt. De gemiddelde leeftijd was 72 jaar, 80% was
vrouwelijk en slechts 20% van de patiënten was jonger
dan 50 jaar.
Artsen: 124 vragenlijsten zijn verstuurd naar orthopeden
in 94 ziekenhuizen, waarvan 13 naar de orthopedische af-
delingen. De 46 artsen (narts=46) die de enquête in-
vulden plaatsten gemiddeld per arts 8±6 (interval 0-30)
en in totaal 377 schouderprothesen (74% van totaal in
2001). Het aantal schouderorthopeden per ziekenhuis
varieerde sterk: 1(narts=15), 2 (narts=15), 3-6 (narts=16).
Prothese: 17 verschillende schouderprothesen werden
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gebruikt, waarvan de meest gebruikte Aequalis
(Tornier) en Biomodular (Biomet) (tabel 1). Per arts
werden verschillende aantallen prothese-
typen gebruikt: 1 (narts=30), 2 (narts =14),
3 (narts =1). De belangrijkste redenen voor
een extra type waren:
- speciale prothese voor patiënten met

rotator cuff-scheur artropathie (narts =8);
- speciale prothese voor oudere mensen

(narts =3);
- speciale fractuurprothese (narts =3);
- ‘reserved’ prothese voor het geval de

eerste prothese niet toereikend is (narts =3)

De meeste artsen waren tevreden met het
door hen gebruikte type prothese (tabel 1);
slechts 1 arts was ontevreden met zijn
prothese en gebruikt inmiddels een andere.
Eisen die aan een prothese gesteld worden
zijn: gemakkelijk te plaatsen, goede
(literatuur-)resultaten, een goed herstel
van de anatomie, stabiliteit en modulari-
teit (tabel 1). Belangrijkste nadelen waren
de moeilijke uitrichting en het niet-anato-
mische design (tabel 1). Eenenveertig
artsen gebruikte speciaal richtinstrumenta-
rium en waren daar tevreden over (tabel 2).
Er zijn tegenstrijdige meningen over
dezelfde prothese gegeven, bijvoorbeeld 5
artsen vonden de Aequalis prothese een-
voudig te gebruiken, terwijl 5 andere
artsen deze juist moeilijk vonden. Voor
fixatie werd altijd cement (narts =19), soms
cement; afhankelijk van patiënt en pro-
these (narts=19) of geen gebruik cement
(narts =5).
Glenoid: Het zicht op het glenoid varieerde
tussen: altijd goed (narts = 15), soms goed
(narts = 6) en nooit goed (narts =1). Het al
dan niet plaatsen van een glenoidcompo-

nent varieerde van: altijd (narts =1), soms, afhankelijk
van conditie van patiënt (narts =17) tot nooit (narts =25)
(tabel 3). De belangrijkste reden om geen glenoidcom-
ponent te plaatsten, waren:
- grote aantallen complicaties met glenoidcomponent

(narts =7);
- gelijke literatuurresultaten voor hemi- en totaleschou-

derartroplastieken (narts =6);
- claim dat er meer nadelen dan voordelen aan het

plaatsen van een glenoidcomponent zitten (narts=4).
Indicaties: In figuur 1 worden de belangrijkste indicaties
vergeleken met follow-upstudies in de literatuur.

Figuur 1. Indicaties van schouderprothesen: vergelijking
tussen data verkregen in deze studie met die uit follow-
up studies.1

Figuur 2. Relatieve moeilijkheid van chirurgische 
stappen (narts=34). Moeilijkheid varieert van 1 
(moeilijkste stap=zwart) tot 5 (makkelijkste stap=wit). 
Elke operatiefase staat in aan aparte plot. Y-as: 
percentage artsen dat een bepaalde waardering gaf. 
X-as: de stapnummers (verklaring in tabel 4). 
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Belangrijkste indicaties voor  de plaatsing van een
schouderprothese waren rheumatoïde arthritis (36%) en
verse fracturen (27%). Voor alle artsen was pijn in rust
de belangrijkste indicatie voor een schouderprothese,
terwijl bij de helft van de artsen het gebrek aan functie
ook een indicatie was. De belangrijkste contra-indicaties
waren:
- infectie in het gewricht (narts =38)
- infectie in het lichaam (narts =26)
- hoge fysieke eisen van de patiënt (narts =25)
- een slechte rotator cuff (narts =16).
Pre-operatieve planning: Bijna alle artsen lieten voor de

operatie een röntgenfoto maken (98%) (narts =40). De
meeste artsen gebruikten deze röntgenfoto voor de
diagnose (92%) en sommige artsen bekeken de rönt-
genfoto’s ook tijdens de operatie (60%). De röntgenfo-
to werd door 54% van de artsen gebruikt om pre-
operatief de prothesemaat te bepalen en in 79% daarvan
werd de vooraf bepaalde maat daadwerkelijk geplaatst. 
Het operatieproces: Alle artsen gebruikten de deltopec-
torale (of anteriore) benadering, maar er bestonden wel
grote variaties in de gebruikten stappen (tabel 3).
Figuur 2 geeft de relatieve moeilijkheid van elke opera-
tiestap variërend tussen 1 (moeilijk) en 5 (eenvoudig).

Tabel 1. De genoemde voor- en nadelen van schouderprothesen. De antwoorden op de open en meerkeuzen 
vragen zijn apart gegeven. Gegevens van prothesen waarvan er 20 of meer zijn geplaatst zijn ook weergegeven.

Prosthese Totaal Anatomical Aequalis Biomodular Cofield 2 Delta Eska Global Neer II

Aantal artsen (narts) 61 1 11 11 3 7 2 5 9
Aantal geplaatste prothesen 377 20 78 58 37 20 30 22 49

Tevreden: 
Volledig 22 1 6 4 1 1 1 1 1
Grotendeels 29 5 5 2 4 1 2 6
Deels 4 1 1 1
Niet 1 1

Meerkeuzen:
Gemakkelijk in gebruik 35 1 6 6 2 1 1 3 6
Goede literatuur resultaten 31 1 6 6 2 2 3 6
Anatomisch 30 1 9 3 1 1 1 3 3
Stabiel 28 6 4 4 1 2 3
Goede contacten fabrikant 19 3 5 1 2
Goede prijs kwaliteit relatie 14 4 3 1 4
Aangeraden door 
bekende arts 15 1 2 1 2 1 2 1
Geleerd in training 9 1 2 4

Voordelen (open vragen)
Modulair 15 5 4 1 2
Zowel on- als   
gecementeerde fixatie 6 1 2 1
Excentrisch hoofd 5 2 2
Weinig botverwijdering 3 1 1
Goede traumareconstructie 3 2 1
Revisie mogelijk 2 1
Noodgreep 2 2
Nadelen:
Te weinig mogelijkheden 2 1
Niet anatomisch 3 2 1
Te veel mogelijkheden 4 1 1 1
Onduidelijke prognoses 2 2
Andere prothesen zijn beter 1
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De genummerde stappen zijn in tabel 4 beschreven. 
De glenoidfase was de moeilijkste fase, waarbij met name
het zichtbaar maken van het glenoid, het bepalen van
componentrichting en het maken van een gat voor de
schroef of de kiel als moeilijk werden geclassificeerd. In
de dissectiefase bleek het lokaliseren van de n. axillaris de
moeilijkste stap, in de humerusfase het vasthouden aan
de zaagrichting en het bepalen van positie van de hume-
ruscomponent. De sluitfase was de eenvoudigste fase.

Succes: Een schoudervervanging werd als succesvol ge-
kenmerkt als de patiënt weinig of geen pijn na de
operatie had (narts =14) of als de patiënt weinig of geen
pijn had en genoeg beweging voor de meest gangbare
taken (narts =30).
Problemen en mogelijke oplossingen: De mindere re-
sultaten van schouderprothesen ten opzichte van knie-
en heupprothesen zouden veroorzaakt worden door
problemen met de rotator cuff, overige (peri-)articulai-
re wekedelen (narts =34) en door de bijzondere biome-
chanische eigenschappen van het schoudergewricht
(narts =16). De resultaten zouden verbeterd kunnen
worden door een verbeterde prothese, een betere weke-
delenreconstructie en het opereren in een vroeger
stadium van de schouderaandoening (tabel 5).

DISCUSSIE

Om beter inzicht te krijgen in het gebruik en pro-
blemen van schouderprothesen in Nederland is een

enquête uitgevoerd onder orthopedisch chirurgen met
het schoudergewricht als aandachtsgebied. Eenderde
van de orthopeden die reageerde plaatsten samen 74%
van de prothesen, waardoor de resultaten bruikbaar
zijn. Uit de enquête komen enkele problemen naar
voren waaruit aanbevelingen kunnen worden gehaald
die waardevol zijn voor verder onderzoek.
Beperkingen van de enquête
De gepresenteerde aantallen zijn meestal gebaseerd op
schattingen en meningen van artsen en kunnen
daardoor enigszins afwijken van de werkelijkheid. Bo-
vendien zullen met name artsen die geïnteresseerd zijn
in schouderprothesen hebben gereageerd. 

Het operatieproces
Ondanks dat alle artsen een vergelijkbare chirurgische
benadering gebruikten, bestonden er grote variaties in
de gebruikte operatiestappen. Sommige operatiestappen
boden een beter zicht, maar ook een grotere complica-
tiekans; zoals het losmaken van delen van de m.deltoid-
eus van de clavicula. Andere operatiestappen verminde-
ren juist de complicatiekans maar zijn tijdrovend, zoals
het preparen van de v.cephalica. Tevens waren er ver-
schillen die samenhingen met de gebruikte prothese,
zoals het bepalen van middelpunt van de humerus. Ten
slotte worden soms operatiestappen uitgevoerd die een
later deel van de operatie vereenvoudigen, zoals het
plaatsen van hechtingen in de subscapularis onmiddellijk
na het doorsnijden daarvan. Er is geen verband
gevonden tussen de gebruikte stappen en de moeilijk-
heid die wordt ervaren om het glenoid te bereiken.

Tabel 2. Mening van de artsen over het uitrichtinstrumentarium. De antwoorden van de open en meerkeuzen
vragen zijn apart gegeven. 

Richtinstrumentarium Totaal Anatomical Aequalis Biomodular Cofield 2 Delta Eska Global Neer II

Tevreden:  Volledig 40 1     8   5     1    2     4   8
Deels 6 2 2 2
Niet 3 2 1

Meerkeuzen:
Gemakkelijk 27 1 5 5 1 1 2 2
Training nodig 17 7 1 1 1 2 2
Vertegenwoordiger 
aanwezig 11 3 2 2
Puzzel 3 2 1

Open vragen:
Moeilijk 11 5 1 1 1 1 1
Onduidelijk uitrichting 8 1 4 1
Grove instrumenten 1 1
Goede instrumenten 4 1 1 1
Te makkelijk 2 1
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Aanbevelingen
Nieuwe schouderprothese: Artsen geven de voorkeur
aan een anatomische, modulaire, stabiele prothese, die
eenvoudig te plaatsen is en een correcte uitrichting kent.
Echter, de stabiliteit en functie van het schouderge-
wricht hangt vooral af van de spieren van de rotator cuff.
Als deze spieren niet functioneren, is ook een anatomi-
sche prothese niet stabiel, omdat het glenoidoppervlak
alleen, in relatie tot het oppervlak van de prothesekop,
te klein is. Kortom, als een nieuw type prothese dient te
compenseren voor rotator-cuff insufficiëntie, zal deze
een niet-anatomische vorm hebben. De prothese dient
een meer dwingende passing te hebben tussen kop en
kom (‘constrained’-type).

Nieuwe richtinstrumenten: Speciale aandacht zal moe-
ten worden gegeven aan de instrumenten die gebruikt

worden bij de plaatsing van de glenoidcomponent
omdat het uitrichten ervan als moeilijkste deel van de
operatie wordt beschouwd en de meeste complicaties
met zich meebrengt. De glenoidcomponent is namelijk
vrij smal en komt diep in het operatiegebied te liggen.
Op het moment dat er een richtinstrument of frees
opgezet wordt, is het glenoid niet meer zichtbaar. Met
de huidige instrumenten kan het glenoid waarschijnlijk
niet meer dan 10 graden nauwkeurig worden geplaatst.
Van knieprothesen is bekend, dat de uitrichting invloed
heeft op de resultaten van de procedure.7 In hoeverre
dit voor ook glenoidplaatsing geldt, is niet bekend. Het
gebruik van computernavigatie is een mogelijkheid om
de plaatsing nauwkeuriger te maken. Deze techniek is
duur, tijdrovend en de technische haalbaarheid bij het
plaatsen van een schouderprothese is nog onbekend.
Het gebruik van een patiëntspecifieke, eenduidige mal,

Tabel 3. Het aantal artsen dat een specifieke operatiestap altijd, soms of nooit gebruikt (narts=37).

altijd soms nooit
Preparatiefase

Losmaken deltoideus van clavicula 9 1 27
Losmaken deltoideus van de humerus 3 0 34
Vrijprepareren v.cephalica 25 0 12
Afbinden aftakkingen van v.cephalica 24 2 11
Lokaliseren aanhechting bicepspees 26 0 10
Lokaliseren van de n.axillaris 11 2 24
Plaatsen hechtingen in subscapularis (1) 32 0 3
Plaatsen hechtingen subscapularis (2) 25 0 6
Doorsnijden lig. coracohumerale 16 0 19
Doorsnijden lig. glenohumerale 16 1 12
Verwijderen van osteofyten 32 0 1

Humerusfase
Bepalen middelpunt humeruskop 29 0 8
Fixatie zaagsnede 23 0 12
Bijwerken zaagsnede 18 1 17
Plaatsen hechtingen in humerus voor terughechten 
van subscapularis 19 0 16
Verwijderen overtollig cement 29 0 4
Vasthouden humeruscomponent tot het cement hard is 28 0 5
Testen beweging schouder (1) 35 0 1

Glenoidfase
Verwijderen gewrichtskapsel 8 1 14
Verwijderen kraakbeen en labrum 20 0 3
Verwijderen overtollig cement 22 0 0
Vasthouden glenoidcomponent tot het cement hard 21 0 0

Sluitfase
Hechten rotator cuff 9 3 3
Terughechten van de ligamenten 21 0 16
Terughechten van het kapsel 31 0 6
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zou een andere, goedkopere en minder (operatie-)tijd-
rovende mogelijkheid kunnen zijn.8

Spiermodel: De functionele uitkomst zou verbeterd
kunnen worden door in een eerder stadium van de ge-
wrichtsafwijkingen te opereren en door een betere post-
operatieve behandeling. De functionele resultaten van
een schouderprothese hangen immers voor een niet on-
belangrijk deel af van de functionele integriteit van de
rotator cuff spieren. In een vroeger stadium van de ge-
wrichtsafwijkingen zal er logischerwijs minder spier-
zwakte zijn en valt te verwachten dat de botkwaliteit van
scapula en humerus beter zijn dan in een vergevorderd

stadium. Ook preoperatieve fysiotherapie zou de resul-
taten kunnen verbeteren. Een schoudermodel waarin
een relatie gelegd kan worden tussen spieractiviteiten en
een bepaalde ernst van de gewrichtsafwijkingen, kan
wellicht een goed hulpmiddel zijn om de beste moment
van operatie te bepalen.

Schouderregister: In Zweden worden alle data van
heup- en knieprothesen centraal bijgehouden en geëva-
lueerd, dit heeft belangrijke inzichten betreffende deze
prothesen gegeven.9 Om de invloed van de gevonden
verschillen op de uitkomst van de schouderoperatie te
kunnen evalueren zouden, naast algemene parameters

Preperatiefase 
1 Positioneren patiënt
2 Incisie huid
3 Incisie subcutis
4 Exploratie deltopectorale groeve
5 Losmaken deltoideus van clavicula
6 Losmaken deltoideus van humerus
7 Vrijprepareren v. cephalica
8 Afbinden aftakkingen van v. cephalica
9 Lokaliseren aanhechting bicepspees

10 Lokaliseren van de n. axillaris
11 Plaatsen hechtingen in subscapularis (I)
12 Doorsnijden subscapularis
13 Plaatsen hechtingen subscapularis (II)
14 Doorsnijden van gewrichtskapsel
15 Doorsnijden coracohumeraal ligament
16 Doorsnijden glenohumeraal ligament
17 Uit de kom draaien van humerus
18 Verwijderen van osteofyten

Humerusfase
19 Zichtbaar maken humeruskop
20 Bepalen middelpunt humeruskop
21 Fixatie zaagsnede
22 Afzagen humeruskop
23 Bijwerken zaagsnede
24 Bepalen plaats humerussteel
25 Plaatsen priem in humerus
26 Raspen van de humerusschacht
27 Testen van de humerussteel
28 Bepalen van kopgrootte
29 Bepalen positie van kop
30 Testen kop
31 Plaatsen hechtingen in humerus voor

terughechten van subscapularis
32 Schoonmaken humerus
33 Aanmaken cement
34 Insertie cement in humerus

35 Plaatsen humerus
36 Verwijderen overtollig cement
37 Vasthouden humeruscomponent tot het 

cement hard is.
38 Testen beweging schouder (I)

Glenoidfase
39 Verwijderen gewrichtskapsel
40 Zichtbaar maken van glenoid
41 Verwijderen kraakbeen en labrum
42 Plaatsen boorrichter
43 Boren van het glenoid
44 Plaatsen frees
45 Frezen van de fossa glenoidalis
46 Bepalen maat glenoidcomponent
47 Bepalen richting glenoidcomponent
48 Bepalen plaats kiel of schroef
49 Maken kiel of schroefgat
50 Ondersnijden van prothese gat
51 Testen van glenoid component
52 Testen van glenoid met humerus
53 Schoonmaken van glenoid
54 Aanmaken cement
55 Insertie cement
56 Plaatsen van het glenoid
57 Verwijderen overtollig cement
58 Vasthouden glenoidcomponent 

tot het cement hard is

Sluitfase
59 Terug hechten van ligamenten
60 Terug hechten van kapsel
61 Terug hechten subscapularis
62 Testen beweging schouder (II)
63 Terug hechten deltoideus aan clavicula
64 Plaatsen van drain
65 Sluiten van subcutis
66 Sluiten van huid

Tabel 4. Stappen tijdens een totaleschoudervervanging.
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zoals type prothese, indicatie en revisiepunt, ook
objectief gemeten pre- en postoperatieve waarden en
behandelingsprotocollen opgenomen moeten worden
in een database.

Concentreren van procedures: Uit onderzoek naar de
relatie tussen het aantal geplaatste heup- of knieprothe-
sen en de resultaten hiervan, is gebleken dat deze beter
zijn wanneer in een ziekenhuis meer dan 15 prothesen
per jaar worden geplaatst. De verklaring hiervoor ligt in
het feit dat dan zowel de arts als het operatieteam
voldoende ervaring hebben kunnen opbouwen.10,11

Hetzelfde geldt naar alle waarschijnlijkheid voor ook
schouderprothesen. Zeker omdat het aantal geplaatste
schouderprothesen in Nederland met 500 per jaar laag
is, is het aan te bevelen om deze behandelingen te con-
centreren in ongeveer 30 à 40 ziekenhuizen.

ABSTRACT

An inquiry among Duch orthopedic surgeons was performed to
obtain detailed information about the operation technique and
difficulties and problems experienced during placement of
shoulder prostheses. Forty-six orthopedic surgeons filled in the
questionnaire (30%) and placed 377 shoulder prostheses in 2001
(74% of total number placed shoulder prostheses in the
Netherlands). Seventy percent of the shoulder prostheses were
hemi prostheses, mainly modular, anatomical prostheses. The
main indications were rheumatoid and acute fractures. All ortho-

pedic surgeons used the deltopectoral approach, however, with
several variations. The alignment of the glenoid was experienced
as most difficult part of the operation. It became also obvious that
there is a need for an improved stable shoulder prosthesis and that
the glenoid alignment has to be simplified.

Dankwoord
Wij willen graag alle artsen bedanken die de tijd geno-
men hebben om de enquête in te vullen.
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Tabel 5. Aanbevelingen gegeven door de artsen
voor het verbeteren van de resultaten van een
schoudervervanging.

Aanbeveling narts

Verbeteren prothese 14
Betere weke delen reconstructie 11
Eerder opereren 8
Verbeteren van de operatietechniek 7
Postoperatieve behandeling 6
Training arts 7
Betere indicatiestelling 3
Centralisatie van de procedures 1
Preoperatieve behandeling 1
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SAMENVATTING 

De meeste kinderen met een obstetrisch plexus brachialis letsel
die tekenen van herstel vertonen in de eerste 2 maanden van het
leven zullen in de regel geen nadelige gevolgen van het zenuw-
letsel ondervinden en een normaal functionerende arm hebben
voor de rest van hun leven. Echter, die kinderen die niet binnen
3 maanden herstellen lopen een toenemend risico op een
blijvende functiebeperking van arm en hand. Door neurochirur-
gische reconstructie is dan een verbetering te verkrijgen waarbij
met name gestreefd wordt naar verbetering van de armfunctie.
Secundaire reconstructie van de schouderfunctie met een release
of peesverlenging van de m.subscapularis, een latissimus dorsi
transpositie ofwel een deroterende osteotomie van de proximale
humerus draagt eveneens bij in de verbetering van de armfunc-
tie van de patiënten met een plexusletsel. Deze operaties verbe-
teren de functie van de arm, maar normaliseren deze niet.

INLEIDING

Letsel van de plexus brachialis bij de geboorte (obste-
trisch plexus brachialis letsel; OPBL) heeft een incidentie
van 0,1% tot 0,4% van alle levend geborenen.1,2 De
hoogte van de incidentie hangt samen met het al dan niet
meerekenen van lichtere vormen van paresen. In
Nederland bedraagt de incidentie 1,3 per 1000 ge-
boorten per jaar. Bij 200.000 geboorten per jaar leidt dit
tot 260 zenuwletsels per jaar, waarvan ruim 75%
spontaan herstelt en dus ongeveer 65 patiënten neur-
ochirurgische behandeling behoeven.3 De meeste kin-
deren met een OPBL die tekenen van herstel vertonen in
de eerste 2 levensmaanden zullen vervolgens een nor-
male functie hebben.4-9 Daarentegen hebben die kinde-
ren binnen de eerste 3 levensmaanden geen herstel van

bicepsfunctie vertonen een aanzienlijke kans op een
blijvende krachts- en functievermindering in de schou-
der en arm. Ook hebben zij daarbij een kans op luxaties
van schouder- en ellebooggerwicht. Naarmate het
herstel uitblijft van 3 naar meer dan 6 maanden wordt dit
risico gaandeweg groter en is neurochirurgische explora-
tie met reconstructie geïndiceerd.4,7,8,10-13

Als gevolg van een ontstane onbalans tussen de exorota-
toren en de endorotatoren van de schouder zal een naar
posterior gerichte kracht ontstaan die het groeiende
schoudergewricht bij het kind zal vervormen en bij-
draagt aan de endorotatiecontractuur (figuur 1). De
fossa glenoidalis (verder aangeduid als glenoid) zal
hierdoor naar posterior afvlakken en een vergrote retro-
versie aannemen, soms zelfs leidend tot een vals posteri-
eur gelegen glenoid (figuur 2).14-23 Ook de humerus
zal een vergrote retrotorsie gaan vertonen (soms zelf
meer dan 60 graden).24 Deze secundaire vormverande-
ringen zijn analoog aan die bij de  heupdysplasie en
–luxatie, met dien verstande dat er bij de heup sprake is
van een belast gewricht en dat er bij het OBPL sprake is
van een imbalans in de weke delen. Bij de meer caudaal

Drs. T. Gosens, AGIO orthopedie (thans orthopedisch chirurg,
Elisabeth Ziekenhuis,Tilburg) en dr. A.J. Tonino, orthopedisch
chirurg, afdeling Orthopedie en Traumatologie, Atrium
Medisch Centrum, postbus 4446, 6401 CX Heerlen.
Drs. R. Muhlig, revalidatiearts, afdeling revalidatie, 
Atrium Medisch Centrum, postbus 4446, 6401 CX Heerlen.
Drs. J.W. Kortleve, plastisch chirurg, Atrium Medisch
Centrum, postbus 4446, 6401 CX Heerlen.
Dr. G. Blaauw, neurochirurg, afdeling neurochirurgie, 
Atrium Medisch Centrum, postbus 4446, 6401 CX Heerlen.
Correspondentie: drs. T. Gosens, namens de Plexus Brachialis
Werkgroep Heerlen
E-mail: tgosens@elisabeth.nl

Secundaire schouderoperaties bij het obstetrisch 
plexus brachialis letsel.

T. Gosens, R. Muhlig, dr. A.J. Tonino, W. Kortleve, en dr. G. Blaauw.

Figuur 1. Een voorbeeld van een kind met een obstetrisch
plexus brachialis letsel met de typische endorotatiecontrac-
tuur van de schouder (‘waiter’s tip position’).
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in de plexus brachialis gelegen letsels kunnen ook in de
elleboog en de onderarm contracturen ontstaan: respec-
tievelijk een flexie- en een supinatiecontractuur.
Nadat de tijd van het spontane neurologisch herstel is
verstreken of primaire neurochirurgische exploratie
geen kans van slagen meer heeft of reeds is verricht,
wordt de restfunctie van de arm bepaald. Hierbij wordt
beoordeeld welke spierfuncties aanwezig zijn en of deze
voldoende zijn, of er contracturen of luxaties bestaan.
Dan moet worden beoordeeld of de functie van de
bovenste extremiteit kan worden verbeterd door spier-
en peestransposities of roterende osteotomieën of com-
binaties daarvan, kortom, of secundaire chirurgie
mogelijk en aangewezen is. 

Het doel van dit artikel is om een overzicht te geven van
de huidige inzichten over de orthopedisch chirurgische
aspecten van OPBL met speciale aandacht voor de indi-
catiestelling van de secundaire operaties rond de
schouder. Ook wordt een algoritme voor de behande-
ling van deze letsels besproken. Ter verduidelijking
worden de etiologie, anatomie, classificatie, diagnose en
primaire conservatieve of neurochirurgische behande-
ling van dit letsel besproken.

ETIOLOGIE

Perinatale risicofactoren voor het OPBL zijn macroso-
mie, stuitbevalling, multipariteit en een zware en lange
bevalling. Foetale nood zou bij kunnen dragen aan

relatieve hypotonie en een vermin-
derde bescherming van de plexus
brachialis tegen rek tijdens de
bevalling. Mechanisch gezien
vergroot schouderdystocie bij
kruinligging en een lastige extractie
van het hoofd of de arm de kans op
neurologisch letsel.25 Recentelijk
werd in het Nederlands Tijdschrift
voor Geneeskunde een pleidooi
gehouden tegen de vacuümextrac-
tie gezien het grote risico op plexu-
sletsels en hersenletsel.26

ANATOMIE 

De plexus brachialis ‘ontspringt’
over het algemeen uit de anterieure
wortels van C5 tot T1. Soms is er
een bijdrage uit C4 of T2. Het
OPBL betreft meestal het bovenste
deel van de plexus brachialis (C5 en
C6: ‘Erb’s palsy’), hoewel er een
bijkomend letsel op het niveau C7

kan zijn. Minder vaak is de gehele plexus brachialis (C5-
T1) aangedaan.27 In zeldzame gevallen is het onderste
deel van de plexus brachialis het meest beschadigd (C7-
T1: ‘Klumpke’s palsy’). Letsels van het bovenste deel
van de plexus brachialis zijn meestal postganglionair. De
uitzondering is het letstel van het bovenste deel van de
plexus brachialis na een stuitbevalling, die in de meer-
derheid van de gevallen een preganglionaire letsel van
C5 en C6 betreft.25 Als het onderste deel van de plexus
brachialis daarentegen is aangedaan, betreft het meestal
preganglionair letsel van C8-T1. 
Om de prognose van een letsel in te kunnen schatten is
het belangrijk te weten of een letsel pre- dan wel post-
ganglionair is. Het ganglion ligt naast het ruggenmerg
en bevat de sensibele cellichamen. De motorische celli-
chamen bevinden zich in het ruggenmerg. Pregang-
lionaire letsels zijn avulsies uit het ruggenmerg, die niet
spontaan zullen genezen met betrekking tot de motori-
sche functie. Door de functies van de verschillende
zenuwen, die dicht bij het ganglion ontspringen, te on-
derzoeken, kan het niveau van het letsel worden
gevonden. Nauw gerelateerd aan preganglionair letsel
zijn de aanwezigheid van een Horner syndroom (sym-
pathische grensstreng), een hemiparalyse van het
diafragma (n. phrenicus) of een scapula alata (n. thoraci-
cus longus). Ook een dysfunctie van de m. rhomboid-
eus (n. dorsalis scapulae), van delen van de rotator cuff
(n. suprascapularis) en van de m.latissimus dorsi (n.
thoracodorsalis) kunnen wijzen op preganglionair letsel
en zijn prognostisch ongunstig.6

Figuur 2. CT-scan van het rechter schoudergewricht waarop de verstoorde
ontwikkeling van dit gewricht is te zien. Duidelijk zijn het biconvexe gle-
noid en de posterieure luxatie zichtbaar.
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CLASSIFICATIE

Een modificatie van het Mallet-classificatiesysteem wordt
gebruikt om het herstel van de schouderfunctie van de
bovenste extremiteit bij kinderen te beoordelen.28 Het
systeem omvat 5 aparte categorieën voor globale
abductie, globale exorotatie, hand naar de nek, hand op
de rug en hand naar de mond. De bewegingen worden
gewaardeerd met een cijfer van I t/m V, waarbij V
normaal is en I de afwezigheid van functionaliteit be-
schrijft. De graden II, III en IV zijn voor elke categorie
beschreven in figuur 3. Diverse studies over het natuurlij-
ke beloop en de beoordeling van neurochirurgische en
secundaire reconstructies werden met behulp van dit
systeem reeds geclassificeerd. Dit systeem meet echter
niet de kracht van de afzonderlijke spieren (een parameter
die bij jonge kinderen niet te meten is) of de beweeglijk-
heid van gewrichten. Ook de beoordeling van de functies
van onderarm, pols en hand worden met dit systeem niet
beschreven.

DIAGNOSE

De belangrijkste reden om de plaats en de ernst van het
neurologisch letsel te bepalen is om de kans op een
spontaan herstel te kunnen voorspellen. Het lichamelijk
onderzoek van het kind is daarbij de meest betrouwbare
methode om de ernst van het letsel vast te kunnen
stellen. Tegenwoordig vertrouwen de meeste artsen
hierop. Spontane bewegingen van schouder, elleboog,
pols en vingers worden gezocht. Flexie van de elleboog
en pols en het strekken van de vingers kan worden ge-
provoceerd middels neonatale reflexen (Moro, asym-
metrische tonische nek reflex en Votja-reflexen). Ook
kan de aan- of afwezigheid van een Horner syndroom
worden vastgesteld. In de eerste 3 tot 6 maanden van
het leven worden vergelijkende onderzoeken gedaan.
Gilbert en Tassin beschreven als eerste het belang van
het terugkeren van de bicepsfunctie als een teken van
herstel van de plexus brachialis.10 De mate van spontaan
herstel van elleboogflexie, schouderabductie en extensie
van de pols, vingers en de duim in de eerste 3 maanden
van het leven helpen ook de prognose te bepalen.4,6

Tijdens de groei van het kind wordt de mate van herstel
van de plexus brachialis en het ontstaan van musculaire
onbalans beoordeeld. Hierbij wordt met name gelet op
de endorotatiecontractuur van de schouder en
eventuele (sub)luxatie van het schoudergewricht. Naast
het lichamelijk onderzoek kunnen hiervoor CT- en
MRI-onderzoek worden gebruikt.16-18

BEHANDELING

Conservatieve behandeling
In de eerste maanden na het OPBL wordt het functie-
herstel geobserveerd. Gedurende deze periode dient de
beweeglijkheid van alle gewrichten worden gewaar-
borgd. Dit gebeurt over het algemeen met de hulp van
passieve bewegingsoefeningen door de ouders en/of
door een fysiotherapeut. Deze oefeningen zouden de
ontwikkeling en de ernst van glenohumerale capsulaire
beperkingen verminderen.29 Ook zijn er technieken die
als doel hebben het neurologisch herstel te bevorderen.
Zo zijn Votja-technieken erop gericht de reïnnervatie te
stimuleren met behulp van reflexmatig flexie van de
elleboog en pols en extensie van de vingers  die worden
opgewekt door (pijnlijke) stimulatie van specifieke
punten.30 Of deze methode daadwerkelijk werkt staat
wetenschappelijk niet vast. Los van de wetenschappelij-
ke onderbouwing wordt deze methode door de Plexus
Brachialis Werkgroep in Heerlen niet geadviseerd
vanwege de ontwikkeling van een aversie van de
kinderen tegenover de “behandeling”.

Figuur 3. Modificatie van de Mallet-classificatie om de
functie van de bovenste extremiteit te beoordelen in jonge
kinderen. Graad I is een afwezige functie en graad IV is
een normale functie. De graden II, III en IV zijn afge-
beeld voor iedere functie. (10,28)
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Neurochirurgische behandeling
Centraal in de discussie over de behandeling van het
OPBL staat het voorspellen van een voldoende
spontaan neurologisch letsel. Over het algemeen hangt
dit af van het type en van de ernst van het letsel. De
voorspellende waarde van het lichamelijk onderzoek
voor de ernst van het OPBL is groot. Radiologisch
onderzoek en elektromyografisch onderzoek correleren
daarentegen weinig met het klinische beeld.
Desalniettemin is het zeer moeilijk gebleken om op
basis van de informatie verkregen in een vroeg stadium
de kans op een herstel op lange termijn te voorspel-
len.30-33 Tegenwoordig wordt in Heerlen de noodzaak
van een neurochirurgische exploratie daarom met name
gebaseerd op het lichamelijk onderzoek, d.w.z  naar
aanleiding van het uitblijven van het herstel van de bi-
cepsfunctie voor de leeftijd van 3 maanden.
De huidige neurochirurgische behandeling bestaat uit
het verwijderen van het plexusneuroom en het trans-
planteren van de n. suralis naar extraforaminale
letsels.34 Bij bovenste plexus letsels worden vrije ze-
nuwtransplantaten gebruikt om een verbinding te
maken met de n. musculocutaneus of met de laterale
bundel. In het geval van avulsies uit het ruggenmerg,
worden de nn. intercostales of de n. accessorius distaal
van de tak naar de m. trapezius gebruikt om deze ver-
bindingen te maken. Ook worden in voorkomende
gevallen intraplexale reconstructies uitgevoerd.

Orthopedische behandeling 
Een endorotatiecontractuur van de schouder is de
meest voorkomende orthopedische afwijking bij het
OPBL. Deze ontstaat door zwakte van de exorotatoren
en een dominantie van de endorotatoren van het schou-
dergewricht. Ook de abductoren van de schouder zijn
aangedaan. De endorotatiecontractuur is progressief
met het vorderen van de leeftijd. Afhankelijk van de aan-
of afwezigheid van een posteriore schouderluxatie, de
mate van glenohumerale deformiteit en de mogelijkhe-
den voor een spontane verbetering hiervan zal een be-
handeling worden ingesteld.5,22,35-43

De conservatieve behandeling van een endorotatiecon-
tractuur (door de fysiotherapeut en/of de ouders) moet
gericht zijn op het vergroten van de passieve glenohu-
merale exorotatie. Een release van de origo van m. sub-
scapularis is geïndiceerd wanneer ondanks intensieve fy-
siotherapie een exorotatie van minder dan 30 graden
bestaat, zonder een deformiteit of  posteriore luxatie
van het glenohumerale gewricht. Door Gilbert, maar
ook door anderen wordt een posterieure benadering
van het schouderblad beschreven waarbij een release
van de origo van m. subscapularis aan de mediale rand
van de scapula wordt uitgevoerd.40,44-46 Een vroege
release van de m. subscapularis (voor de leeftijd van 1
jaar) vergroot de passieve glenohumerale exorotatie en

waardoor de kans op het ontstaan van een progressieve
glenohumerale subluxatie bij een endorotatiecontrac-
tuur wordt verkleind.44

In zeldzame gevallen hebben kinderen van onder de 1
jaar een posterieure luxatie van het schoudergewricht.23

Er is een verminderde exorotatie en de posterieure
positie van humeruskop is palpabel. Pearl beschreef dat
bij 61% van de kinderen met een endorotatiecontrac-
tuur al voor het 2e levensjaar aanzienlijke secundaire af-
wijkingen aan het glenohumerale gewricht zichtbaar
waren.47

Als een (sub)luxatie wordt ontdekt na het 1e levensjaar
dan is open repositie via een anterieure benadering geïn-
diceerd. Hierbij wordt via een voorste benadering
steeds de pees van de m. subscapularis met behulp van
een Z-vormige incisie verlengd. Een tendotomie van
deze pees is niet geïndiceerd. Hui en Torode beschreven
het corrigerende effect van deze operatie op de ontwik-
keling van het glenoid: de retroversie van de aangedane
schouder (in zowel glenoid als humerus) nam na
operatie af en benaderde de waarde van de normale
zijde.48 Recent beschreef Pearl de resultaten van een ar-
troscopische release bij deze indicatie.49

Of het zinvol is om tegelijkertijd met de operatie aan de
pees van m. subscapularis een transpositie van de m. la-
tissimus dorsi naar de rotator cuff te verrichten is nog
onduidelijk. In Heerlen wordt bij alleen bij een afwezige
actieve exorotatie een m. latissimus dorsi transpositie
verricht. Immers, een actieve exorotatie zal een her-
nieuwde luxatie voorkomen, terwijl bij afwezige actieve
exorotatie de musculaire onbalans zal blijven bestaan.
Birch beschreef dat na een verlenging van de m. subsca-
pularis in 30% van de gevallen alsnog actieve exorotatie
ontstond.50 In de serie in Heerlen is dit 35% (ongepu-
bliceerd materiaal). Dit zou derhalve een argument
kunnen zijn om de operatieve ingreep in 2 tempi uit te
voeren. Bij een repositie en verlenging of release van de
m. subscapularis wordt de arm postoperatief gedurende
4 tot 6 weken met een thoraxarmgips in exorotatie
stand geïmmobiliseerd; bij een latissimus dorsi transpo-
sitie in de ‘statue of liberty’-positie. 
Een transpositie van m. latissimus dorsi is geïndiceerd
bij patiënten zonder endorotatiecontractuur en een
zwakte van de exorotatoren en een verminderde
abductie. Glenohumerale structurele afwijkingen
dienen afwezig te zijn en een posterieure (sub)luxatie
van het glenohumerale gewricht dient te zijn
opgeheven. Transpositie kan met goed resultaat worden
uitgevoerd op een leeftijd van 2 tot 7 jaar, afhankelijk
van de mate van deformatie van het glenohumerale
gewricht.35-37 Op de laatste Internationale Workshop
voor Plexus Brachialis letsels in Heerlen (2003) werd
echter hevig gediscussieerd over dit standpunt.
Afhankelijk van de plasticiteit (potentie tot correctie van
ossale afwijkingen) van het schoudergewricht zou zelfs
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in gevallen met glenohumerale deformiteiten een func-
tionele verbetering kunnen worden verkregen met een
wekedelen-operatie (subscapularis verlenging of latissi-
mus dorsi transpositie). De resultaten van langetermijn-
onderzoeken in deze groep zijn echter nog niet bekend.
Hoffer et al. hebben een techniek beschreven, waarbij
via een anterieure benadering m. pectoralis major wordt
verlengd bij zijn insertie aan de humerus.35,36 Via een
posterieure benadering worden vervolgens m. latissi-
mus dorsi en m. teres major getransponeerd naar het tu-
berculum majus. Anderen hebben deze benadering
aangepast door m. pectoralis major intact te laten, een
release te verrichten van m. subscapularis en alleen m. la-
tissimus dorsi te transponeren. Deze laatste optie is het
beleid in Heerlen. De m. teres major wordt alleen
gebruikt indien peroperatief de kleur van m. latissimus
dorsi een verminderde kracht suggereert. Bij gelijktijdi-
ge transpositie van de m. teres major zien wij vaker een
exorotatie- en abductiecontractuur dan bij transfer van
de m. latissimus dorsi alleen. Postoperatieve immobilisa-
tie met behulp van een ‘statue of liberty’-gips is noodza-
kelijk voor 4 tot 6 weken, gevolgd uiteraard door inten-
sieve fysiotherapie om de getransponeerde spier zijn
nieuwe functie aan te leren. 

De indicatie voor een exoroterende osteotomie van de
humerus is gebaseerd op functionele gronden: een
bepaalde mate van exorotatie is onontbeerlijk voor
bepaalde functionele vaardigheden, zoals hand/hoofd
en hand/mond bereik. In geval van ossale deformitei-
ten met onvoldoende plasticiteit voor correctie ervan en
een onvermogen te exoroteren kan een exoroterende
osteotomie van de humerus geïndiceerd zijn. Deze
situatie komt vaker voor op een leeftijd boven 7
jaar.5,37,38

De operatie wordt meestal verricht via een anterieure
benadering via de deltopectorale groeve. De inserties
van m. pectoralis major en m. deltoideus worden geï-
dentificeerd, waarna subperiostaal de humerus wordt
benaderd proximaal van de insertie van de m. deltoideus
en een dwarse osteotomie wordt op dit niveau verricht.
De distale humerus wordt hierna in een positie van 30
graden exorotatie geroteerd en wordt dan met behulp
van een plaat gefixeerd. Hiervoor kan een klein
fragment DCP-plaatje worden gebruikt met 4 gaten of
een mini-AO T- of L-plaatje. De postoperatieve immo-
bilisatie hangt af van de leeftijd van de patient en de sta-
biliteit van de interne fixatie. Dit kan bij een jong kind
een thoraxarmgips betekenen, met een mobilisatie na
verwijdering van het gips als de osteotomie is genezen,
of een collar ’n cuff voor een adolescent, leidend tot een
min of meer functionele mobilisatie.
Bij een hernieuwde luxatie ondanks voorgaande proce-
dures (open repositie en verlenging of release van m.
subscapularis, transpositie van latissimus dorsi en een
exoroterende humerus osteotomie) kan het plaatsen
van een bot blok op de posterieure rand van het glenoid
worden overwogen. Hierbij zal een toestand van een
“functionele arthrodese” ontstaan.
Een artrodese van het glenohumerale gewricht is pas
geïndiceerd in die gevallen met recidiverende schouder-
instabiliteit met een normale functie van de elleboog en
de hand.41 Hoewel de meeste auteurs de artrodese pas
bij een volgroeid skelet toepassen (zo ook in Heerlen),
wordt ook in de pediatrische populatie deze methode
toegepast.42 Een bezwaar kan de remodellering van de
positie van de artrodese bij nog groeiende kinderen zijn,
zodanig dat een suboptimale toestand ontstaat.43

In figuur 4 is een algoritme opgesteld voor de behande-

Figuur 4. Algoritme voor de behandeling van de endorotatie contractuur van de schouder bij patiënten met een 
obstetrisch letsel van de plexus brachialis.
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ling van een door een Erb’s palsy aangedane schouder.
Er is hierbij onderscheid gemaakt tussen de schouder
met en zonder een (sub)luxatie.

CONCLUSIE.

Samenvattend komt het er op neer dat combinaties van
de leeftijd van de patiënt, de mate van krachtsverlies en
de ernst van de secundaire afwijkingen aan het schou-
dergewricht de te volgen beleidslijn bepalen. Hoe
jonger het kind en hoe minder de secundaire afwijkin-
gen des te eenvoudiger de wekedelenprocedure kan
zijn. Bij ernstiger krachtsverlies bestaat de mogelijkheid
van het toevoegen van een peestranspositie. Bij ernstiger
deformiteiten bij oudere kinderen met een ernstiger
contractuur van de wekedelen rond de schouder valt
een exoroterende osteotomie te overwegen, bij te
ernstige structurele afwijkingen (sterke deformiteit en
luxatie) valt een artrodese van het schoudergewricht te
overwegen.

ABSTRACT

Most infants with brachial plexus birth palsy that show signs of
recovery in the first 2 months of life will as a rule not suffer from
adverse effects of the nerve damage and subsequently have
normal function of the arm. However infants who do not
recover in the first 3 months of life have an increasing risk of
long-term limited function of the arm and hand. By means of
microsurgical reconstruction, there is improvement in outcome
of the function of the arm in a high percentage of patients.
Secondary reconstruction of shoulder dysfunction, with release
or lengthening of the subscapularis muscle-tendon-unit, latissi-
mus dorsi tendon transfer or humeral derotation osteotomy is
clearly beneficial in patients with brachial plexopathy. These pro-
cedures improve, but do not normalise, arm function.
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SAMENVATTING

Een ‘rotator cuff tear arthropathy’ blijft een therapeutische
uitdaging vormen.
In deze studie presenteren wij de resultaten van 10 patiënten
behandeld met de omgekeerde schouderprothese met een ge-
middelde duur van de follow-up van 5,4 jaar.
Het doel van de studie is om inzicht te krijgen in de middellan-
ge termijn resultaten.
De klinische resultaten van de omgekeerde prothese ten aanzien
van pijnvermindering waren bevredigend. De Constant
pijnscore (0=ernstige pijn, 15=geen pijn) in rust verbeterde van
6,6 naar 11,6 en bij beweging van 1,6 naar 8,8.
De gemiddelde Constant-score verbeterde van 32,3 naar 44,1
en de gemiddelde HSS score verbeterde van 43,0 naar 53,8 bij
de laatste controle.
Als we het individuele beloop van zowel de Constant Score, de
HSS score en de pijnscore in rust en in beweging volgen in de
tijd, is er bij vrijwel alle patiënten een duidelijke verbetering
gedurende het eerste jaar en bij de meeste patiënten een trage
daling in de jaren daarna.
Het radiologische beeld van botverlies ter hoogte van het
collum scapulae en loslating van de glenoidcomponent zouden
een belangrijk probleem kunnen vormen. Eventuele complica-
ties door loslating van het glenoid zijn moeilijk te behandelen.

INLEIDING

De oudere patiënt met een lang bestaande, volledige
scheur van de rotatoren cuff, met continue pijn zowel
overdag als ’s nachts en een verminderde schouderfunc-
tie, variërend van krachtverlies tot het beeld van een
pseudo-paralyse heeft het beeld van een zogenaamde
rotator cuff tear arthropathy (RCTA). Op de röntgen-
foto is er een proximale migratie van de humeruskop
waarbij de kop scharniert onder de coracoacromiale
boog. Hierdoor ontstaat degeneratieve aantasting en
botverlies ter hoogte van het acromion, de bovenzijde
van de humeruskop en het bovenste deel van het
glenoid. Meestal wordt gestart met een conservatieve

behandeling waarmee in 80% van de patiënten een
redelijk resultaat wordt bereikt.1-4 Bij aanhoudende
klachten zijn er operatieve mogelijkheden zoals artrosco-
pische spoeling, open of arthroscopische acromionplas-
tiek en debridement van de peesresten. De resultaten
zijn wisselend.5 Betere resultaten worden verkregen met
een glenohumerale artrodese of gewrichtsvervanging.
Artrodese van het schoudergewricht heeft het nadeel
dat het voor de patiënt een ingrijpende operatie is met
een beperkte restfunctie, langdurige nabehandeling en

een kans op pseudo-artrose. Er is dan ook weinig litera-
tuur verschenen waarin de resultaten worden beschre-
ven bij RCTA.3,6

Gewrichtsvervanging voor RCTA kan met een al dan
niet bipolaire hemiprothese, een totale schouderprothe-
se en een omgekeerde schouderprothese.
Over het gebruik van de bipolaire schouderprothese
werden totnogtoe enkel korte-termijnresultaten gepu-
bliceerd.7-11 Bij een totale schouderprothese komt
frequent loslating van de glenoidcomponent voor door
de asymmetrische belasting.3 Een andere oplossing is de
omgekeerde prothese die door Grammont werd ont-
wikkeld in 1991.(Delta, DePuy International Ltd,
Leeds, Verenigd Koninkrijk) (Figuur 1).12,13 Het cen-
trum van rotatie van de schouder wordt bij implantatie
naar mediaal en naar beneden verplaatst, waardoor de
momentarm van de deltoideus wordt verlengd en deze
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Figuur 1. De omgekeerde schouderprothese.
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spier een groter abductiemoment krijgt (Figuur 2).14

In onze kliniek wordt de omgekeerde prothese sinds
1995 toegepast. Het doel van de studie is om inzicht te
krijgen in de middellangetermijnresultaten, met name
de fixatie van de prothese in het bot en het functionele
resultaat.

PATIËNTEN EN METHODE

Sinds februari 1995 werden 12 omgekeerde Delta-
prothesen (Delta, DePuy International Ltd, Leeds,
Verenigd Koninkrijk) geplaatst. In alle gevallen was de
indicatie voor operatie een onherstelbare rotator cuff
scheur in combinatie met pijn en artrose van de
schouder. De gemiddelde leeftijd van de patiënten
bedroeg 76,2 jaar (66 tot 84 jaar). De patiëntengroep
telde 4 mannen en 8 vrouwen.
Twee patiënten hadden een follow-up van minder dan 6
maanden en werden daarom niet in de studie
opgenomen. Zij hadden beiden een goed klinisch
resultaat met weinig tot matige postoperatieve pijn bij
de laatste poliklinische follow-up. De andere 10
patiënten hadden een gemiddelde follow-up duur van
5,4 jaar (2,1 tot 8,8 jaar). Twee patiënten overleden
tijdens de follow-up en werden gevolgd tot 42 en 72
maanden na de ingreep.

De preoperatieve onderzoeken bestonden uit klinisch
onderzoek en standaard radiologische opnamen.
Voor de klinische evaluatie gebruikten we de Constant
Score.15 Voor de functionele meting gebruikten we
criteria zoals gebruikt in Hospital for Special Surgery
(HSS) score.16 De bewegingsuitslagen werden met de
hand gemeten met een goniometer. Alle patiënten
werden preoperatief, een jaar na de operatie en daarna
regelmatig gescoord.

Operatietechniek
Alle implantaten werden geplaatst door één operateur
(P.M.R.). Bij de laatste 2 patiënten gebruikten we de an-
terosuperieure benadering.17 Bij de in deze serie be-
schreven patiënten werd gebruik gemaakt van een sabel-
incisie en een dwarse osteotomie van het distale

acromion, zoals beschreven door Grammont (Figuur
3).13 Om het ligamentum coracoacromiale te sparen
werd de osteotomie in het dorsale deel van het
acromion uitgevoerd. Na luxatie van de humeruskop
werd gebruik gemaakt van een speciale humerale
geleider. Hierover werd de resectiegeleider geschoven
en geplaatst in 0 graden retroversie. Tegen de onderzij-
de van de resectiegeleider werd een klein deel van de hu-
meruskop verwijderd, waarna de humerusschacht met
verschillende raspen van maat 0 tot de maat van de
prothese werd voorbereid voor de pasprothese. Dan
werd deze in de humerusschacht geplaatst in 0 graden
retroversie. Over deze pasprothese werd de epifyse
geraspt met de maat rasp die overeenkomt met de epify-

Figuur 2. Het centrum van rotatie verplaatst van
mediaal naar lateraal na implantatie.

Figuur 3. De osteotomie van het acromion en het osteo-
syntheseplaatje van Rozing.
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siale prothese (36 of 42 mm). Vervolgens werd het
glenoid voorbereid. Hierin werd een K-draad geplaatst,
loodrecht op het gewrichtsoppervlak en juist posteroin-
ferior van het middelpunt. Met een gecanuleerde boor
werd een centreergat gemaakt. Dan werd het glenoid
manueel over de K-draad geraspt. Voor het vormen van
de perifere glenoidgroeve werd gebruik gemaakt van een
rasp van 36 of 42 mm, afhankelijk van de grootte van de
glenoidcomponent. Hierna werd de met hydroxyapatiet
bedekte glenoidcomponent geïmpacteerd en gefixeerd
met 4 schroeven. Na het verwijderen van de humerale
pasprothese, werd de definitieve glenoidbol gefixeerd
met een schroef. De definitieve hydroxyapatiet gecoate
humeruscomponent en epifyse werden in elkaar ge-
schroefd en dan ingebracht. De maat van het polyethy-
leen kommetje (0, +6 of +9)  werd gekozen afhankelijk
van spanning op de deltoideus in abductie. Na het aan-
brengen van het polyethyleen kommetje, werd de
schouder gereduceerd. Hierna werd het voorste gedeelte
van de deltoideus weer aan het acromion gehecht met
transossale hechtingen. De acromiale osteotomie werd
gefixeerd met een plaat met 2 schroeven, speciaal voor
dit doel ontwikkeld door Rozing (Figuur 3).

RESULTATEN

De gemiddelde Constant-score verbeterde van 32,3
(24-50 punten) naar 44,1 postoperatief (24-71 punten)
bij de laatste follow-up (Tabel 1).
De gemiddelde HSS score verbeterde van 43,0 (27-61
punten) naar 53,8 (33-74 punten)
De individuele curves van zowel de Constant score als

de HSS score toonden in de tijd een duidelijke verbete-
ring gedurende het 1e jaar. Daarna volgde bij de meeste
patiënten een trage daling in loop van de volgende jaren
(Figuur 4).

De gemiddelde pijnscore (0=ernstige pijn, 15 = geen
pijn) in rust verbeterde van 6,6 (spreiding 0 tot 15) pre-
operatief tot 11,6 (5-15). De pijnscore bij activiteit ver-
beterde van 1,6 (0-10) preoperatief tot 8,8 (0-15). Beide
scoreresultaten bevestigden een duidelijke vermindering

van de pijn. In de loop der tijd toonden de scores een
duidelijke verbetering gedurende het eerste jaar. In het
verdere verloop bleef de pijnscore stabiel bij een deel van
de patiënten, terwijl andere patiënten na gemiddeld 1
jaar juist een toename van de pijn vertoonden.

Mobiliteit
De gemiddelde mobiliteit (maximaal 40 punten binnen
de Constant-score) verbeterde van 8,7 preoperatief tot

Tabel 1. De gemiddelde klinische en functionele metingen

Preoperatief 1 jaar laatste 
postoperatief controle

Constant score (N=10) 32,3 48,3 44,1
Pijn in rust (geen pijn=15, ernstig=0) 6,6 13.3 11,6
Abductiekracht (Newton) 41,9 54.5 55,0
Mobiliteit (max score = 40) 8,7 19,6 14,7

HSS score 43,0 64,8 53,8
pijn tijdens bewegen (geen pijn=15, ernstig=0) 1,6 12.8 8,8
HSS ADL (max score=20) 7,0 10,5 7,1

Mobiliteit (graden)
Externe rotatie 5 12 18
Interne rotatie 66 87 65
Anteflexie 61 96 85
Retroflexie 36 31 33
Abductie 58 81 80

Figuur 4. De curve van de individuele HSS scores in het
verloop van de tijd.
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14,7 postoperatief. De gemiddelde endorotatie bij 0
graden abductie bleef onveranderd (65 graden). De ge-
middelde exorotatie met de arm in 0 graden abductie
verbeterde van 5 graden tot 18 graden. De gemiddelde
kracht van abductie verbeterde van 41,9 Newton tot 55
Newton.

Functionele testen
De gemiddelde ADL-score (maximaal 20 punten bin-
nen de Constant-score) vertoonde geen stijging en was
7,0 (0-13) preoperatief en 7,1 (0-13) postoperatief.
De meeste patiënten vertoonden postoperatief enige
verbetering van de mogelijkheid om de contralaterale
oksel te wassen. Er was geen postoperatieve verbetering
van het aankleden en van perineale verzorging. Wel was
er een lichte verbetering in de mogelijkheid om de haren
te kammen en om op de aangetaste schouder te liggen.

Radiologische bevindingen
De radiologische follow-up toonde bij alle patiënten
botverlies ter hoogte van het collum scapulae aan de on-
derzijde van het glenoid, veroorzaakt door het contact

van de humeruscomponent met de onderrand van het
glenoid (Figuur 5).
In 3 gevallen was er botresorptie rond de glenoidale
schroeven. Geen enkele schroef was gebroken.
Ophelderingslijnen werden bij 3 patiënten rond de
gehele glenoidcomponent vastgesteld, wijzend op
loslating van de ervan. 
Nerot stelde in 2001 een classificatie voor waarbij de
ernst van het botverlies ter hoogte van het collum
scapulae in 5 groepen wordt ingedeeld (graad 0: geen
‘notch’  tot graad 4: beginnende glenoidale loslating).18

Volgens deze classificatie bevonden 6 patiënten zich in
klasse 3 en 4. Dat is 60% van onze patiëntengroep.
Bij 1 patiënt waren er rond de humeruscomponent
partiële ophelderingslijnen zichtbaar en bij 1 andere
patiënt botcysten. In beide gevallen bevonden deze zich
in het proximale deel van de humerus.

Complicaties
Er werden 2 reoperaties uitgevoerd. In beide gevallen
werd het osteosynthesemateriaal van het acromion
verwijderd wegens locale drukpijn. Na het verwijderen
hiervan verdween deze pijn inderdaad. Bij 1 (andere) pa-
tiënt werd bij radiologisch onderzoek een breuk van het
acromionplaatje vastgesteld zonder klinische implicaties.

DISCUSSIE

In onze patiëntenpopulatie biedt de omgekeerde pro-
these een goede pijnvermindering en een zeer beschei-
den verbetering van de mobiliteit. De mogelijkheid om
met de geopereerde schouder ADL-functies te verrich-
ten toonde nauwelijks verandering.

In vergelijking met andere studies is de Constant-score
bij de laatste follow-up lager dan verwacht. In 2001 pre-
senteerde Valenti een serie van 25 omgekeerde
prothesen met een gemiddelde duur van de follow-up
van 28 maanden.18 De Constant-score verbeterde van
gemiddeld 21,7 (8-45) preoperatief tot gemiddeld 62,1
(35-75) postoperatief. In de reeks van Jacobs et al. ver-
beterde de gemiddelde Constant-score van 17,9 tot
56,7 postoperatief in een groep van 7 patiënten met een
gemiddelde duur van de follow-up van 2 jaar.19

In de door ons bestudeerde patiëntengroep zien wij bij
de meeste patiënten een duidelijke verbetering in het
eerste jaar gevolgd door een geleidelijke verslechtering
van de Constant-score, de HSS-score en de pijnscore in
rust en bij beweging. Deze geleidelijke verslechtering
van de klinische scores kunnen mogelijk veroorzaakt
worden door de verminderde fixatie van de glenoid-
component in het glenoid. Zowel in de studie van
Delloy, in de studie van Valenti en in onze serie wordt
bij meer dan de helft van de patiënten een fors botverlies
gezien aan de onderzijde van het glenoid ter hoogte van

Figuur 5. Postoperatieve radiologische bevindingen op een
voor-achterwaartse röntgenfoto van de linker schouder: a-
septische glenoidale loslating en ‘notching’ van het glenoid.
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het collum scapulae.18,20 Bij 2 patiënten werd ook een
beginnende loslating van de glenoidcomponent vastge-
steld. In onze patiëntengroep konden wij echter geen
verband aantonen tussen de radiologische bevindingen
en de klinische score. Er werden ook geen reoperaties
uitgevoerd omwille van loslating. Eventuele revisie van
de glenoidale component kan bij loslating moeilijk zijn.
Het blijft onzeker of revisie van de glenoidcomponent
in zulke gevallen mogelijk is.

De indicaties om een omgekeerde schouderprothese te
plaatsen zijn nog niet goed omschreven. De behande-
ling van RCTA wordt bepaald door patiëntgerelateerde
factoren zoals de ernst en de duur van de klachten, de
leeftijd, de wensen van de patiënt. Daarnaast wordt
rekening gehouden met de anatomische afwijkingen
zoals de uitgebreidheid van de cuff-scheur, de tijd dat
deze bestaat, de mate van proximale migratie van de hu-
meruskop en de ernst van de radiologische aantasting
van het schoudergewricht. Men dient steeds te starten
met een conservatieve behandeling waarmee bij 80%
van de patiënten een redelijk resultaat wordt bereikt.2,3

Bij aanhoudende klachten kan een poging worden on-
dernomen om de cuff-scheur te hechten. Indien dit niet
mogelijk is kan een debridement van de peesresten van
de rotator cuff spieren worden uitgevoerd, eventueel
gecombineerd met een tenodese van de bicepspees.2 De
coracoacromiale boog dient bij deze ingreep intact te
blijven. Bij geringe radiologische veranderingen en een
reponeerbare proximale migratie van de humeruskop
kan men overwegen om een transpositie uit te voeren
van de latissimus dorsi en van de teres major of een in-
terpositie van een deel van de deltoideus zoals beschre-
ven door Augereau.16,21-24

Schneeberger evalueerde de resultaten van 16 patiënten
met latissimus dorsi transpositie bij een onherstelbare
rotator cuff scheur met een follow-up van 5,4 jaar.23 Hij
vond een goede pijnstilling in rust bij 94% en bij beweging
in 75%. De Constant-score verbeterde postoperatief naar
60 punten. Hij benadrukte het belang van een goede
selectie van patiënten waarbij een goede functie van de
subscapularis en de deltoideus noodzakelijk zijn.
Le Huec evalueerde 14 patiënten met een onherstelbare
rotator cuff scheur waarbij een deltoideus flap volgens
de techniek van Augereau werd gebruikt.24 Bij een duur
van de follow-up van 40 maanden vond hij een verbete-
ring van de Constant score van 24,1 punten preopera-
tief tot 46,9 punten postoperatief. Hij concludeerde dat
deze operatietechniek geen verbetering opleverde
tegenover artroscopische subacromiale decompressie.

Een andere optie is een arthroplastiek. Hierbij is er een
keuze tussen een hemiprothese, een bipolaire prothe-
se, een totale schouderprothese met herstel van de cuff
en een omgekeerde prothese.7,8,11 Helaas zijn er op
dit moment nog geen gerandomiseerde studies be-

schikbaar die de resultaten van deze behandelingen
vergelijken.

Lohr vergeleek de resultaten van een hemiartroplastiek
met deze van  totaleschouderprothesen bij 22 schouders
met RCTA.7 Hemiartroplastieken boden minder verlich-
ting van de pijn, terwijl daarentegen de prevalentie van ra-
diologische en van klinische loslating bij de totaleschou-
derprothesen hoog was. Williams en Rockwood
evalueerden de resultaten van 21 hemiprothesen,
geplaatst wegens RCTA.11 Zij gebruikten de ‘limited-
goals’ criteria van Neer en beschreven een bevredigend
resultaat bij 18 patiënten.25 Bij alle patiënten vonden zij
verbetering van de pijnscore na operatie en in geen enkel
geval was er sprake van postoperatieve instabiliteit. Zij
concludeerden dat een hemiartroplastiek de pijn duidelijk
vermindert en verbetering geeft van de ADL-functies. 

Ondanks de matige functionele verbetering en het ra-
diologisch zichtbare botverlies rond de glenoidcompo-
nent biedt de omgekeerde prothese bij patiënten met
artrose door de lang bestaande scheur van de rotatoren-
manchet op middellange termijn een goede pijnvermin-
dering en een hoge tevredenheid bij de patiënten.

ABSTRACT

Rotator cuff tear arthropathy remains a therapeutic challenge.
Many different therapeutic strategies have been used.
In this study we present the results of 10 patients treated with a
reversed shoulder prosthesis with a mean follow up of 5,4 years.
The aim of this study is to gain insight in the mid-term results.
The clinical results concerning pain are satisfactory, using the
reversed prosthesis. The pain score at rest as used in the constant
score (0= severe pain, 15= no pain) augmented from 6,6 to 11,6
and from 1,6 to 8,8 during movement.
The main Constant-score changed from 32,3 preoperative to
44,1 postoperative at the latest follow-up and the HSS score
changed from 43,0 to 53,8 at the latest investigation.
Investigating the individual curves of both the Constant scores,
the HSS score and the pain score at rest and in movement,
almost all patients showed a well defined amelioration during
the first year, followed by a slow degradation during the
following years. 
The notching and radiological loosening of the glenoid
component may become a major problem. Complications such
as glenoid loosening might turn out to be very difficult to treat.
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SAMENVATTING

De geïsoleerde fractuur van het capitulum humeri is zeldzaam.
Er zijn verschillende behandelings- en fixatiemethoden beschre-
ven, waarbij met name interne fixatie met behulp van een trek-
schroef  bij type I fracturen een goed herstel kan opleveren. In
de periode van 1997 tot 2003 werden 5 patiënten volgens deze
methode geopereerd. De resultaten werden retrospectief geëva-
lueerd.

INLEIDING

Geïsoleerde fracturen van het capitulum humeri komen
niet vaak voor. Het betreft slechts 1% van alle elleboog-
fracturen en 6% van alle distale humerusfracturen.1,2,3

Deze breuk is bijzonder omdat het een avasculair
fragment betreft en fractuurconsolidatie samen moet
gaan met revascularisatie van het botfragment. De
klinische presentatie is zoals bij een radiuskopfractuur
en bestaat uit toenemende bewegingsbeperking met
pijn in de elleboog, onafhankelijk van de stand van de
elleboog. De breuk kan direct ontstaan door een val op
de volledig geflecteerde elleboog, of indirect door druk
van de radiuskop op het capitulum humeri.3
Voor de classificatie van geïsoleerde capitulum humeri
fracturen bestaat een indeling in 3 typen. Bij type I, ook
wel de Hahn-Steinthal fractuur genoemd, is het gehele
capitulum humeri en soms ook het laterale deel van de
trochlea afgebroken. Dit type werd in 1853 voor het
eerst door Hahn en later ook door Steinthal beschre-
ven.4,5 Van een type II, de zgn. Kocher-Lorenz
fractuur, wordt gesproken wanneer het geavulseerde
fractuurfragment de kraakbeenlaag van het capitulum
humeri betreft, al dan niet met een laagje subchondraal
bot. Onder type III fracturen worden multifragmentai-
re geïmpacteerde breuken van het capitulum humeri
verstaan.6,7 De behandeling van 5 patiënten, die in de
afgelopen 5 jaar met een dergelijk letsel in het St.
Elisabeth Ziekenhuis te Tilburg debuteerden, wordt
thans besproken.

PATIËNTEN EN METHODEN

Vanaf 1997 tot oktober 2002 werden 5 patiënten met
een geïsoleerd type I fractuur van het capitulum humeri
behandeld in het St Elisabeth ziekenhuis. Het betrof 5
vrouwen in de leeftijd van 30 tot 71 jaar. De behande-
ling bestond in alle gevallen uit operatieve fixatie
middels een trekschroef, die door verschillende opera-
teurs in het St. Elisabeth ziekenhuis via een posterolate-
rale benadering van dorsaal werd ingebracht. Bij 4
patiënten werd de elleboog postoperatief 3-6 weken
geïmmobiliseerd, omdat er twijfel bestond over de mate
van fixatie met slechts 1 schroef. Daarna werd, afhanke-
lijk van de gewrichtsfunctie, zelfstandig of met hulp van
een fysiotherapeut met oefenen gestart. Bij 1 patiënte
werd direct een oefenstabiele situatie bereikt, zodat al
spoedig na de operatie kon worden gestart met actieve
bewegingen in de elleboog. Bij 4 patiënten bedroeg de
follow-up respectievelijk 3, 4 , 8 en 9 maanden. Eén
patiënte werd na 6 weken slechts eenmaal gecontro-
leerd, omdat zij vanuit Schotland in Nederland op
bezoek was. Na 6 maanden werd bericht ontvangen dat
er een gunstig resultaat was bereikt.  

RESULTATEN

Bij 3 van de 4 patiënten die in Nederland bleven werd na
3 maanden volledig functieherstel gevonden. Röntgen-
foto’s van deze 3 patiënten toonden een goede stand en
consolidatie van de capitulumfractuur. Eén patiënte had
na 9 maanden nog pijnklachten en een strekbeperking
van 20 graden. Op de controlefoto van haar elleboog
werd een klein trapje gezien ter plaatse van de fractuur
van het capitulum humeri met onvolledige consolidatie.

DISCUSSIE

Voor type II en III letsels is de aangewezen behandeling
dikwijls conservatief , omdat de fractuurfragmentjes te
klein zijn om deze nog te kunnen fixeren. In sommige
gevallen kan worden besloten tot excisie van losse frag-
menten.3,6,7 Bij type I fracturen is interne fixatie van het
losse fragment de behandeling van eerste keus.1-3,6,8,9

Operatieve fixatie vanuit het gewricht is lastig omdat het

Schroeffixatie van geïsoleerde fracturen van het
capitulum humeri

D. Groot,  J. de Waal Malefijt en C.J.H.M. van Laarhoven
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losse fragment geheel met kraakbeen bekleed wordt. Om
dit kraakbeen te sparen werd voor de posterolaterale be-
nadering gekozen. Bij deze benadering werkt het trek-
schroefprincipe echter onvolledig en moet de operatie
zeer zorgvuldig worden uitgevoerd. Omdat ook type I
fracturen zeldzaam zijn, zijn er ook in de literatuur tot op
heden geen uitgebreide ervaringen met  verschillende
operatieve fixatiemethoden beschreven. Conservatieve
behandeling van type I fracturen die weinig gedislokeerd
zijn wordt met name bij kinderen vaker beschreven,
omdat bij hen het capitulum humeri vooral nog uit
kraakbeen bestaat. Bij volwassenen verdient open reductie
en interne fixatie in principe de voorkeur. Daarbij zijn
operaties met behulp van een trekschroef, een oplosbare
schroef, K-draden en zelfs fibrine-
lijm beschreven.1,6,8,9 Uit de
meest recente literatuur blijkt dat
met open repositie en schroef-
fixatie de beste resultaten gezien
worden.Vooral wanneer direct
een oefenstabiele situatie wordt
bereikt is de kans op een spoedig
volledig herstel groot.6 Dit komt
overeen met de resultaten in het
thans beschreven groepje pa-
tiënten, hoewel dat maar klein
(n=5) was. Bovendien werden de
fracturen door 4 verschillende
artsen geopereerd en werden
verschillende nabehandelingen
toegepast. 

CONCLUSIE

Vijf patiënten met een type I fractuur van het capitulum
humeri werden geopereerd met behulp van een dorsaal
geplaatste trekschroef. Bij 4 patiënten werd een goed
vroeg resultaat verkregen. Deze behandelingsmethode
van type I fracturen is aanbevelenswaardig.

ABSTRACT

Isolated fractures of the capitulum humeri are rare. Different
methods of conservative and operative treatment exist.
Especially in type I fractures, internal fixation with a lag screw
can yield good functional results. Between 1997 and 2003 5
patients were treated that way. The results were retrospectively
evaluated.
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Figuur 2. Peroperatieve röntgendoorlichting toont dezelfde elleboog in voor-ach-
terwaartse en zijdelingse richting toont de fixatie van het capitulumfragment
met een trekschroef.

Figuur 1. Zijdelingse röntgenfoto van de rechter elleboog
met een capitulum humeri fractuur met dislocatie van
het losse capitulumfragment,  kenmerkend voor frac-
tuurtype I .
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SAMENVATTING

Bij adolescente atleten worden regelmatig avulsiefracturen ge-
zien van de verschillende apofysen in het bekken. Wij beschrij-
ven een ziektegeschiedenis van een avulsiefractuur van de spina
iliaca anterior inferior in een jonge voetballer. Operatieve
repositie en fixatie leidden tot een goed resultaat.

INLEIDING

Avulsiefracturen van de apofyse van de spina iliaca anterior
inferior (SIAI) ofwel ‘sprinters-fracturen’, worden meestal
veroorzaakt door een kort explosief moment tijdens sport-
beoefening. Een gecombineerd mechanisme van heupex-
tensie en knieflexie ligt hieraan gewoonlijk ten grondslag.
Deze avulsies komen het meest frequent voor bij adoles-
centen.1,2 In recente literatuur wordt veelal een conserva-
tieve behandeling geadviseerd, waarbij goede resultaten
bij het uitvoeren van algemeen dagelijkse levensactiviteiten
worden beschreven.2,3 Echter, een aantal conservatief be-
handelde patiënten blijft beperkingen houden, met name
bij het beoefenen van sport.1,4,5 In deze ziektegeschiede-
nis beschrijven wij de operatieve behandeling van een der-
gelijke fractuur.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Een 15-jarige voetbalkeeper maakte een sliding met zijn rechter
voet op de bal en liep daarbij acute pijn in zijn rechter lies op.
Twee dagen later meldde hij zich via de fysiotherapeut van zijn
elftal op onze Spoedeisende Hulp met aanhoudende pijn in de
rechter lies welke hem het lopen belemmerde. De pijn vermin-
derde bij rust en reageerde op pijnstilling.
Bij onderzoek was er sprake van drukpijn in de rechter lies, met
name rond de origo van de m.rectus femoris. Er was geen
evidente zwelling en/of roodheid en patiënt was niet ziek.
Oriënterend functieonderzoek leverde een flexiebeperking van
30 graden in het rechter heupgewricht op, zonder andere be-

perkingen aan heupen en knieën. Er waren geen aanwijzingen
voor neurovasculaire afwijkingen. De pijnklachten werden ge-
provoceerd tijdens het uitvoeren van hyperextensie van de
rechter heup in buikligging bij een geflecteerde knie.
Röntgenonderzoek toonde een avulsiefragment van de SIAI
met een diameter van 2.5 cm, met 5 mm dislocatie (Figuur 1).
Echografisch onderzoek liet geen aanwijzingen voor een
hematoom en/of oedeem zien ter plekke van de aanhechting
van de m.rectus femoris.
Omdat de kraakbenige apofyse ter hoogte van de SIAI niet met
röntgenonderzoek kan worden afgebeeld, werd een dag later
een MR-scan verricht. Deze liet eveneens het avulsiefragment
van 2,5 cm in diameter zien, zonder aanwijzingen voor patholo-

gie van de oorsprongspees van de m. rectus femoris. De disloca-
tie van het fragment bedroeg op dat moment 10 mm (figuur 2).
Na 10 dagen werd de patiënt geopereerd in rugligging op de
röntgendoorlaatbare operatietafel. Een zgn. Smith-Peterson be-
nadering werd verricht (interval tussen enerzijds de m.sartorius
en m.rectus femoris en anderzijds de m.tensor fascia lata en
gluteaal musculatuur). De nervus cutaneus femoris lateralis

Operatieve behandeling van een avulsiefractuur van 
de spina iliaca anterior inferior 

M.M.E.H. Witbreuk, G.M.M.J. Kerkhoffs, M. Maas en P. Kloen
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Figuur 1. A. Op de voor-achterwaartse röntgenopname
van de rechter heup projecteert het avulsiefragment van
de SIAI ( 2.5 cm groot) zich over het heupgewricht.
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werd geïdentificeerd en gespaard. Het avulsiefragment werd
geïdentificeerd en anatomisch gereponeerd en met een 3.5 mm
corticalisschroef met ringetje gefixeerd. Een tweede 3.5 mm
corticalis schroef werd meer proximaal geplaatst. Een Ticron
(no.5) draad werd vervolgens als cerclage om de origo van de
m.rectus femoris pees en de meest proximale schroef geplaatst
ter neutralisatie van de krachten die via de rectus femoris op de
SIAI worden uitgeoefend (Figuur 3.) Postoperatief mobiliseer-
de de patiënt 6 weken partieel belast waarna deze werd opge-
voerd. Na 3 maanden voetbalde hij weer en na 1 jaar is hij nog
steeds klachtenvrij en onbeperkt in het beoefenen van zijn sport.

DISCUSSIE

Een avulsiefractuur van de SIAI ontstaat door een
nadelig verschil tussen de spierkracht van de m. rectus
femoris enerzijds en de materiaalsterkte van de apofyse
ter hoogte van de SIAI anderzijds.1,2,4,6,7

Conservatieve behandeling voor een niet-gedislokeerde

fractuur omvat rust, immobilisatie en pijnstilling ge-
durende 3 weken. In een aantal gevallen blijft echter
sprake van een persisterende beperking door het
ontstaan van overmatige callusvorming zich uitend als
een exostosis of door het ontstaan van een non-
union.1,5

Duidelijke richtlijnen voor operatieve fixatie in het acute
stadium ontbreken in de literatuur. Operatieve behan-
deling wordt geadviseerd als het fragment een aanzien-
lijke dislocatie heeft of wanneer er sprake is van een non-
union of indien er zich een invaliderende exostose
ontwikkelt.1
Het is de verwachting dat de incidentie van dit letsel zal
stijgen door enerzijds toename van sportbeoefening op

Figuur 1. B. Faux profile opname van de rechter heup
laat een avulsiefragment zien van de SIAI met een dis-
locatie van enkele millimeters.

Figuur 2. A. MRI-onderzoek van het bekken toont in de
axiale T1-gewogen opnames duidelijk de dislocatie van
het avulsiefragment naar anterieur (pijl). 

Figuur 2. B. Coronale STIR-opname laat een gebied
van hoog signaal (wit) zien in het rechter os ilium, pas-
send bij beenmergoedeem.
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competitief niveau door adolescenten en anderzijds
door de sterk verbeterde diagnostiek (MRI) waarmee
het grotendeels kraakbenige letsel beter in kaart te
brengen is. Wij adviseren een MR-scan in het acute
stadium waarmee naar verwachting de grootte en mate
van dislocatie van het avulsiefragment nauwkeuriger

bepaald kunnen worden. Niet- of slechts  minimaal ge-
dislokeerde fragmenten kunnen conservatief behandeld
worden. De mate van dislocatie die operatief ingrijpen
noodzakelijk maakt is vooralsnog arbitrair. In onze
kliniek houden wij een dislocatie van 1cm aan als grens.

ABSTRACT

Apophyseal avulsion fractures in the pelvis of the adolescent
athlete are not uncommon. We describe a case of an anterior
inferior iliac spine avulsion in a young soccer player. Operative
reduction and internal fixation led to an excellent result.
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Figuur 3. Postoperatieve voor-achterwaartse röntgenop-
name van het bekken toont de fixatie van het avulsie-
fragment.
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Periprothetische botverlies blijft een aandachtspunt van
patiënten die een totale heupprothese krijgen. Deze studie
onderzocht de verschillen in de regionale botremodelle-
ring tussen 2 verschillende hydroxyapatiet-gecoate heup
prothesen, de anatomisch ontworpen Anatomic Benoist
Girard (ABG) en de rechte MalloryHead (MH).

Materiaal en Methoden
Zestig patiënten (35 v, 25 m, gemiddelde leeftijd 63
jaar, spreiding 46-75 jaar.) werden gerandomiseerd en
kregen ofwel een ABG ofwel een MH femorale
prothese. Preoperatieve dual energy x-ray absorptio-
metry (DEXA-)scans werden verkregen van de postero-
anterieure (PA) en laterale lumbale wervelkolom, de
contralaterale heup en de niet-dominante onderarm.
Postoperatieve DEXA-scans werden gemaakt om de pe-
riprothetische botdichtheid  te meten op 10 dagen na
de operatie (baseline) en op 6 weken en 3, 6, 12, 24 en
36 maanden na de operatie, gebruik makend van de
Gruen zone analyse. 

Resultaten en Conclusies
Vijftig patiënten (24 ABG, 26 MH) completeerden de
studie. Drie maanden na de operatie was er een statis-
tisch significant botdichtheidsverlies in elke Gruen zone
van 5.6% tot 13.8% voor de ABG en van 3.8% tot 8.7%
voor de MH prothese. Vervolgens bereikte de botdicht-
heid een plateaufase of zelfs een klein herstel. De bot-
dichtheid bleef echter dalen in Gruen zones 1 en 7 bij de
ABG groep en in Gruen zone 1 bij de MH groep. Het
botverlies was minder in elke zone voor de MH groep
vergeleken met de ABG groep met het grootste verschil
(10%, P = 0.018) in Gruen zone 7. De studie laat ook
zien dat de botdichtheid ten tijde van de operatie is een
zeer bepalende factor voor het botverlies rondom de fe-
murprothese.

A.I.A. Rahmy, T. Gosens, G.M. Blake, A.J. Tonino 
en I. Fogelman
Atrium Medisch Centrum, Heerlen

Inleiding
Een van de factoren met een negatieve invloed op het
resultaat van de totaleheupartroplastiek (THA) is een
infectie van de prothese. De prevalentie van een acuut
postoperatieve infectie in Nederland ligt tussen 0,5 en
2,0 %. Verschillende behandelingsmogelijkheden wor-
den in de literatuur geadviseerd. Wij evalueerden een
chirurgisch debridement in combinatie met antibioti-
sche behandeling.

Methode
Sinds 1997 worden alle acuut geïnfecteerde primaire
THA’s behandeld volgens een protocol van chirurgisch
debridement, pulsatiele irrigatie, achterlaten van genta-
micine-houdende matten en postoperatief een antibio-
tische combinatiebehandeling gedurende 3 maanden.
Gestart wordt met Flucloxacilline en Rifampicine, later
aangepast aan de weefselkweken. 

Van maart 1997 tot juli 2003 zijn alle patiënten (32)
geïncludeerd, 26 met een minimale follow-up van 2 jaar
worden in deze studie gepresenteerd. De inflammatoire
parameters, de Harris Hip Score (HHS) en radiologi-
sche veranderingen werden gescoord.

Resultaten
Alle patiënten hadden preoperatief verhoogde infectie-
parameters. De gemiddelde tijdsduur van de symp-
tomen vóór het chirurgische debridement was 1 (0-15)
dag. Gekweekt werden Staphylococcus aureus (15x),
Enterobacter cloacae (5x), Streptococcus (2x), Pseu-
domonas (1x), Klebsiella (1x) en Peptostreptococcus
(1x). De gemiddelde follow-up was 3,8 (2-6) jaar. Het
CRP normaliseerde van een gemiddelde van 103 (23-
20) tot kleiner dan 5 mg/L en de BSE van 72 (14-120)
tot kleiner dan 10 mm/uur na 3 maanden. Het leuko-
cyten aantal was niet verhoogd. Er werden geen radiolo-

Selectie van verslagen uit de Voorjaarsvergadering 
van de NOV op 4 juni 2004 te Utrecht

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

Periprosthetische botremodellering rond 2 hydroxyapatiet-gecoate femurprothe-
sen. De invloed van ontwerp van de prothese en de preoperatieve botkwaliteit

Behandeling van de acuut geïnfecteerde primaire totaleheupartroplastiek
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gische tekenen van loslating gevonden en de gemiddel-
de HHS was 88 (75-96) punten.
Drie reïnfecties traden op: 1 werd behandeld volgens bo-
venstaand protocol met chirurgisch debridement en is
nu 2 jaar infectievrij en 2 andere middels 2stage revisie.

Conclusie
Uiteindelijk 24 van de 26 acuut geïnfecteerde THA

waren infectievrij na 2 tot 6 jaar follow-up. Chirurgisch
debridement én 3 maanden antibiotische behandeling
geven een goed klinisch en radiologisch resultaat en lage
kans op terugkeren van die infectie.

Swieringa A.J. en Tulp N.J.A.
Isala klinieken, Zwolle

Introductie
Niet steroïde anti-inflammatoire medicijnen (NSAID's)
worden gebruikt om periarticulaire ossificaties na
plaatsing van een totaleheupprothese te voorkomen,
maar deze medicijnen geven frequent gastro-intestinale
bijwerkingen. De selectieve cyclo-oxygenase-2 (COX-
2) remmende NSAID's leiden tot minder gastro-intesti-
nale bijwerkingen. Onbekend is of de remming van de
periarticulaire ossificaties door NSAID's een COX-1 of
een COX-2 effect is of verloopt via een nog onbekend
remmingsmechanisme.

Doel van de studie
Is rofecoxib (een selectief COX-2 remmend NSAID)
effectief om periarticulaire ossificaties na een totale-
heupprothese te voorkomen.

Methoden
Een  prospectieve studie (two-stage study design voor
fase 2 klinische trials) met 42 patiënten werd verricht
om te bepalen of rofecoxib 50 mg oraal gedurende 7
dagen periarticulaire ossificaties voorkomt. Een gece-
menteerde primaire totaleheupprothese werd geplaatst
bij patiënten met als diagnose coxartrose.  Na 6
maanden werden de periarticulaire ossificaties beoor-

deeld volgens de indeling van Brooker op AP röntgen-
foto's. Om bias te voorkomen waren de foto's geblin-
deerd en gemengd met röntgenfoto's van een
gematchte groep patiënten die een jaar eerder waren ge-
opereerd en die verder geen deel uitmaakten van de
studie.

Resultaten
Alle patiënten konden worden vervolgd. Bij 81 % van de
patiënten werden geen periarticulaire ossificaties vastge-
steld, bij 19 % werden ossificaties Brooker graad 1 gezien.
Uitgebreide ossificaties (Brooker graad 3 en 4 ) werden
niet waargenomen. Op basis van een two-stage study
design voor fase-2 klinische trials, bleek een 7 daagse be-
handeling met een COX-2 remmend NSAID effectief te
zijn om periarticulaire ossificaties na plaatsing van een ge-
cementeerde totaleheupprothese te voorkomen.

Conclusie: Een selectief COX2 remmend NSAID
(rofecoxib) was effectief in de preventie van periarticu-
laire ossificaties.

R.C.T. Koorevaar, A. Lemmens, B.W. Schreurs.
UMCN, Nijmegen

Inleiding
Intraoperatieve ‘trans-cranial electrical motor evoked
potential monitoring’ (TCE-MEP) geeft snel en be-
trouwbaar informatie over de integriteit van de motori-
sche zenuwbanen. Amplitudedaling van een EMG-
respons wordt gebruikt als indicator voor neurologische
schade. Echter, nauwkeurige criteria voor interpretatie
van de TCE-MEP responsen ontbreken. 

Methode
TCE-MEP monitoring werd gebruikt tijdens 145 op-

eenvolgende operaties gedurende 2 jaar. Transcranieel
electrische ‘pulse train’- stimulatie werd toegepast.
EMG-responsen werden geregistreerd van 8 symmetri-
sche spiergroepen. Referentie-amplitudes per spiergroep
werden bepaald bij aanvang van de operatie. Bij dalingen
werden achtereenvolgens technische, anesthesiologische
en systemische oorzaken voor ischemie gecontroleerd
alvorens aan chirurgische oorzaken te denken. 

Resultaten
Tijdens 145 operaties was TCE-MEP monitoring mo-

Een cyclo-oxygenase-2 selectief NSAID (rofecoxib) remt de vorming van periarti-
culaire ossificaties na een totaleheupprothese

‘Trans-cranial motor evoked potential monitoring’ tijdens deformiteitenchirurgie
aan de wervelkolom; een studie van 145 patiënten
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gelijk bij 142 patiënten met de volgende karakteristieken: 
Neurologisch normale patiënten: 99
Preoperatieve myelopathie: 18
Neuromusculaire afwijkingen: 10
Cerebral palsy: 18

‘True-positive’-uitslagen: 17/142 (12%), waarbij alle
amplitudes onder de 20% van de referentiewaarde lagen.
Bij 7 van deze patiënten was sprake van preoperatief
neurologische schade of onderliggend lijden. Aanvul-
lende chirurgische handelingen gaf herstel van ampli-
tude bij 8 patiënten, met normale neurologische
uitkomst (5,6%). Spontaan amplitude herstel trad op bij
4 patiënten. Bij 5/17 (3,5%) patiënten was geen herstel
zichtbaar en was er postoperatief neurologische uitval.

Bij 1 patiënt was ondanks peroperatief herstel wel post-
operatief neurologische schade.

Conclusie
TCE-MEP is een zeer betrouwbare methode ter
bewaking van het ruggenmerg, welke in 12% van de
operaties bij cervicothoracale deformiteiten leidde tot
aanvullend chirurgisch handelen in een vroeg stadium.
In 5% van de patiënten leidde dit tot een directe
amplitude stijging. Een amplitude daling beneden de
20% gerelateerd aan chirurgisch handelen dient te
worden beschouwd als een ernstige waarschuwing.

D.D. Langeloo, H.L. Journée, M. de Kleuver
Sint Maartenskliniek, Nijmegen

Ziektegeschiedenis
Gepresenteerd wordt de casus van een 43-jarige patiënt
met osteogenesis imperfecta en 4 maanden bestaande
spontane heupklachten rechts. Bij onderzoek bleken de
klachten gerelateerd aan belasting en er was bewegings-
beperking bij functieonderzoek van de heup.
Röntgenologisch was sprake van een diffuse deminerali-
satie. Aanvullend  beeldvormend onderzoek (botscan,
CT en MRI) toonde diffuse oedeemvorming in het
caput en collum femoris tot op het niveau van de tro-
chanter minor. Op basis van de waarschijnlijkheidsdiag-
nose 'transient osteoporosis of the hip' (TOH) is
patiënt conservatief behandeld (antiflogistica, belas-
tingsaanpassing, fysiotherapie). Er is in verloop van 10
maanden spontaan herstel opgetreden.
Besproken worden de differentiaal diagnostische over-
wegingen en mogelijkheden.

Waarom deze casus?
De incidentie van het ziektebeeld is niet bekend,
waardoor het in de differentiaaldiagnose van heupklach-
ten niet hoog geplaatst is. Daarnaast blijkt mede uit de
literatuur dat er parallellen maar ook verschillen in
kliniek en prognose bestaan tussen TOH en avasculaire
necrose (AVN).
Bespreking van deze casus met een overzicht van de dif-
ferentiaaldiagnostische overwegingen zou kunnen
leiden tot een hogere mate van attentie van dit ziekte-
beeld, waardoor een overmaat aan diagnostiek en be-
handeling kan worden voorkomen.

P.P. Horsting, J.B.A. van Mourik, I.H. Liem, E.I.J. Rasenberg.
Maxima Medisch Centrum, Veldhoven

Inleiding
In een retrospectieve klinische studie naar de laterale be-
nadering van de variserende femorale osteotomie volgens
Puddu werden 15 patiënten geëvalueerd. De doelstelling
van deze studie was het weergeven van de resultaten van
de laterale benadering in supracondylaire femur osteoto-
mie bij pijnlijke laterale gonartrose met genu valgum. 

Methode
Bij 15 patiënten werden van 1997 tot 2002 een laterale
open-wig supracondylaire femur osteotomie uitgevoerd
ter correctie van laterale gonarthrose met genu valgum.

De gemiddelde followup bedroeg 31 maanden (1171).
De gemiddelde leeftijd was 52 jaar (3771). Eén patiënt
is overleden, niet als gevolg van de operatie, en 1 patiënt
kon niet worden bereikt. De valgushoeken werden
middels belaste AP en laterale röntgen foto's op grote
plaat gemeten als de hoek tussen de femur- en tibia-
schacht. Klinisch werden de patiënten geëvalueerd
middels de aangepaste klinisch en functionele Hospital
of Special Knee surgery score en de Lysholm score.

Resultaten
De gemiddelde valgushoek werd gecorrigeerd van 16

‘The Fading Hip’- 'Bone Marrow Edema Syndrome', Transient Osteoporosis of
the Hip' of 'Avasculaire Necrose'?

Distale femurosteotomie in pijnlijke genu valgum - retrospectieve analyse van 15
open-wig osteotomieën
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graden naar 5 graden. De Lysholm score nam toe van
64 naar 81  punten. De klinische Knee HSS klinische
score steeg van 42 naar 67 punten. De functionele score
op de HSS lijst was preoperatief 58 vergeleken met 73
postoperatief. Twee patiënten hadden een totale-kniep-
rothese gekregen wegens persisterende pijn. Bij 1
patiënt trad ‘delayed-union’ op. Er waren geen neuro-
gene of vasculaire letsels als gevolg van de operatie. Ook
waren er geen infecties postoperatief.

Conclusie 
Uit dit onderzoek is gebleken dat de open-wig distale

femorale osteotomie in de behandeling van  pijnlijke
unicondylaire gonartrose met valgusstand effectief is bij
relatief jonge actieve patiënten. Een gewrichtsvervan-
gende operatie kan hiermee voorkomen of uitgesteld
worden.

H.P.W. Das, W.M. van Leeuwen, Th. Sybesma, H. Hoekstra
Sint Anna Ziekenhuis, Geldrop

Inleiding en vraagstelling
Een knie-artrodese is een ingrijpende en gelukkig
weinig voorkomende behandeling. Het resultaat is
meestal dat de patiënt pijnvrij is en een goede Knee
Society Score heeft.
Echter er bestaat een forse beperking in ADL door de
afwezige flexie. 
Vandaar de vraag of een knieprothese na een knie-
artrodese een goede behandeling is met het oog op
functieverbetering en daarmee ADL.

Methode
In de afgelopen 6 jaar zijn er in het LUMC vijf patiënten
geopereerd waarbij een knie-artrodese is omgezet in
een totale knieprothese. In alle gevallen was herstel van
de flexie in de knie voor het ADL de indicatie.
Voorwaarde voor plaatsing van knieprothese was een
intacte huid, een intact strekapparaat, quadriceps en
intacte patellapees. Dit werd gescreend middels preope-
ratief MRI-onderzoek. Oorspronkelijk was bij 3 pa-

tiënten de artrodese verricht vanwege artrose op jonge
leeftijd, bij 2 vanwege reuma.

Resultaten
De gemiddelde tijdsduur tussen artrodese en plaatsing
van de prothese was 26 jaar.
Postoperatief bedroeg de flexie 50-90 graden (gem-
iddeld 67, SD 16 graden). De ‘extension lag’ was 0-10
graden. Eén van de knieën infecteerde waardoor re-
artrodese noodzakelijk was. Bij de overige knieën traden
geen complicaties op.

Conclusie
Plaatsing van een totale knieprothese na knie-artrodese
leidt tot een belangrijke verbetering in ADL. Een zorg-
vuldige planning en inventarisatie van de risico's is op
zijn plaats.

E. van der Linden en R.G.H.H. Nelissen.
LUMC, Leiden

Inleiding
Verschillende publicaties over de coracoïdtranspositie
volgens Bristow-Latarjet bij habituele voorste schouder-
luxaties beschrijven recidief luxaties variërend van 2 tot
20%. Vaak worden een latere artropathie van het schou-
dergewricht vermeld, die in belangrijke mate kan
worden toegeschreven aan deze dynamische stabilisatie-
techniek. Een eigen patiëntenpopulatie werd hierop re-
trospectief getoetst.

Methode
Van 1989 tot 1999 werden 34 schouders door dezelfde
orthopeed geopereerd. Zes vrouwen en 13 mannen
met 20 geopereerde schouders waren voor het naonder-
zoek beschikbaar (gemiddelde follow-up 8 jaar). Zij
vulden een vragenlijst in over subjectieve waardering

van mobiliteit, kracht, stabiliteit en hun tevredenheid.
De Rowe-score werd bepaald en röntgenfoto's werden
met name beoordeeld op degeneratieve veranderingen
in het schoudergewricht, volgens de criteria van
Samilson en Prieto.   

Resultaten
De schouderstabiliteit was subjectief verbeterd (van
score 2,4 naar 7,7), er was 1 reluxatie opgetreden. Het
subjectieve eindresultaat werd gewaardeerd met een
6,15, de gemiddelde Rowe score bedroeg 92. Er werd 1
verbogen schroef gezien en 1 schroef met radiolucentie
rondom, beide zonder klachten te veroorzaken. Bij 2
patiënten werd op de röntgenfoto's milde en bij 1
matige schouderartropathie vastgesteld. Bij deze 3
patiënten werden echter ook in de contralaterale, niet

Late resultaten van de Bristow-Latarjet procedure bij habituele schouderluxaties 

Totale-knieprothese na artrodese
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geopereerde schouder degeneratieve veranderingen
gevonden.

Conclusie
Hoewel de onderzochte groep schouders in dit naon-
derzoek klein was, werd geconcludeerd dat het
optreden van artropathie na een Bristow-procedure niet
zonder meer aan het dynamische karakter van deze in-

greep kan worden toegeschreven. Gezien het gunstige
klinisch resultaat op middellange termijn moet deze
operatietechniek als behandelmethode bij habituele
schouderluxaties niet worden vergeten.

A.B. Spoor en J. de Waal Malefijt
Sint Elisabeth Ziekenhuis, Tilburg

Follow-up Swanson-prothese Metatarsophalangeale I gewricht (MTP I)

Inleiding
Deze studie evalueert  de resultaten van de ‘double stem-
med’ silicone Swanson-prothese (Wright, medical techno-
logy, Arlington) als mogelijk een goede optie bij de keuze
van een behandeling van een aangedaan MTP I gewricht. 

Methode
In deze studie zijn 36 patiënten geïncludeerd (42  MTPI
gewrichten). Preoperatieve diagnoses waren artrose
(13%), hallux rigidus (53%) of rheumatoïde artritis
(34%). De patiëntengroep bestond uit 31 vrouwen en 5
mannen met een gemiddelde leeftijd van 68 jaar (range
54-84) en een gemiddelde follow-up periode van 11,2
jaar (range 5-20 ). Subjectieve en klinische resultaten bij
follow-up onderzoek zijn verkregen m.b.v. een grade-
ringlijst van de hallux ontwikkeld door Kitaoka. Met
röntgenonderzoek zijn de verschillende hoeken (HVA,
IMA en DMAA) gemeten en pre- en postoperatief en
met elkaar vergeleken. Verder is gekeken naar de aanwe-
zigheid van radiolucentie, sclerose, botresorptie en cor-
texdoorbraak rond de prothese.

Resultaten
Subjectieve resultaten: 93% van de patiënten zijn
pijnvrij, 91% hebben geen beperking van activiteiten en

88% dragen normaal schoeisel eventueel met steunzool.
Klinische resultaten: 86% van de MTPI gewrichten
hebben een redelijke functie (>30 graden dorso-plan-
tairflexie) en in 98% is het gewricht stabiel; 93% van de
PIP gewrichten hebben geen beperking van functie;
98% van de voorvoeten hebben geen eeltvorming of
zonder symptomen;  95% van de hallucis heeft een
redelijke tot goede stand.
Radiologische resultaten:  HVA en DMAA hebben een
gemiddelde afname van resp. 15,6 graden en 13,1
graden ; IMA heeft een gem. toename van 0,6 graden.
Aanwezigheid van sclerose in de MTPI gewrichten is
88%, botresorptie 47% en radiolucentie 21% rond de
prothese. Geen cortexdoorbraak is waargenomen.

Conclusie
De  Swanson-prothese is een goede optie voor een ope-
ratieve behandeling van een aangedaan MTPI gewricht.
Ondanks matige radiologische resultaten, zijn de sub-
jectieve en objectieve klinische bevindingen  zeer goed
tot uitstekend. 

E.W. ter Keurs, B.J. Burger en P.C.G. Hubach
Medisch Centrum Alkmaar, Alkmaar
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Vraagstelling Wat is de rol van een artrodese van het 1e

tarsometatarsale gewricht (TMT-I) in het resultaat van
de chirurgische behandeling van een hallux valgus?

Opzet Gerandomiseerde (gesloten envelop), geblin-
deerde (littekens getapet) en gecontroleerde studie met
een 100% follow-up van 2 jaar.

Locatie Ziekenhuis Leyenburg, Den Haag.

Patiënten 87 patiënten (84 vrouwen, mediane leeftijd
43 jaar) met een symptomatische hallux valgus waar bij
101 voeten de indicatie tot chirurgische correctie werd
gesteld. Exclusiecriteria: < 15 of  >65 jaar, rheumatoïde
artritis of andere inflammatoire gewrichtsziekte, een
eerdere operatieve ingreep aan de aangedane voet of
artrose TMT-I of MTP-I.

Interventie Patiënten werden toegewezen aan 2 groe-
pen die of een Hohmann- (n=51, distale MT-I correc-
tieosteotomie) of een Lapidusprocedure (n=50,
artrodese TMT-I met weke delen ingreep MTP-I) aan
hun voet ondergingen.
Nabehandeling in principe gelijk: 8 weken onderbeen-
gips (2 weken onbelast, 6 weken loopgips).
Preoperatief waren alle patiënten op basis van de TMT-I
mobiliteitstest ingedeeld in 2 subgroepen: hypermobiele
(n=68) en niet-hypermobiele (n=33) TMT-I gewrichten.

Uitkomstmaten Pijn (visuele analoge schaal), AOFAS-
score voor de hallux (pijn, functie en alignement), pa-
tiënttevredenheid (1-6 schaal en vraag “zou u het weer
doen?”) en radiologische parameters (hoek- en lengte-
metingen, positie van de sesambeentjes t.o.v. het kopje
van MT-I).

Resultaten Er waren preoperatief geen essentiële ver-
schillen tussen de twee groepen.
Klinisch: postoperatief konden geen significante ver-
schillen in AOFAS- of pijnscore of tevredenheid tussen
de groepen worden aangetoond; ook niet tussen de
subgroepen (al dan niet hypermobiel TMT-I gewricht).

Radiologisch: postoperatief  significant meer verkorting
en elevatie MT-I in de Hohmann-groep. De preopera-
tieve intermetatarsale hoek (gemiddeld 13°) en post-
operatieve correctie hiervan waren niet verschillend
tussen de groepen.

Conclusies De gemelde kortetermijnsresultaten zijn
voor beide groepen bevredigend. Er werden geen
klinische verschillen gevonden tussen de groepen maar
ook niet tussen de subgroepen. De slotsom is dan ook
dat de uitkomsten van deze studie de stelling dat bij
patiënten met een hallux valgus en hypermobiele eerste
straal de Lapidus-procedure de ingreep van voorkeur is
niet bevestigd.

Commentaar Onder de Nederlandse orthopeden met
interesse in voetchirurgie heeft de Lapidusprocedure een
zekere plaats veroverd. De tegenstanders vragen zich af of
je straffeloos een (verondersteld) hypermobiel, maar
verder intact voetgewricht vast kunt zetten. Faber et al.
hebben nu juist die interessante groep tot onderwerp van
hun vergelijkende studie gemaakt. Na een korte (2 jaar)
follow-up zijn er geen verschillen in klinische uitkomstpa-
rameters en wordt het belang van hypermobiliteit in het
TMT-I gewricht als argument voor de keuze van een
bepaalde ingreep niet aangetoond; mede doordat deze hy-
permobiliteit van  moeilijk in maat en getal uit te
drukken is. De Lapidussceptici zullen de verwachting uit-
spreken dat dit gelijkspel in de verlenging naar een
langere follow-up wel eens ten faveure van de TMT-I
sparende ingreep zou kunnen uitvallen. Hiertegen kan
worden ingebracht dat ook na een gemiddelde follow-up
van 5 jaar van 30 Lapidusprocedures, bij een jongere pa-
tiëntengroep, een tevredenheid van 90% werd gescoord; in
de studie van Grace et al. is dit 84%.1 Het wachten is op
een toekomstige rapportage van de uitkomstparameters
van deze Haagse patiëntengroep.
In het onderzoek van Faber et al. betrof het voornamelijk
intermetatarsale hoeken (IMA) <15° en lijkt het gerecht-
vaardigd te stellen dat dan de Hohmannprocedure -of
een hieraan verwante distale corrigerende osteotomie- de
voorkeur geniet. Bij grotere IMA’s zou het erg interessant

Nederlands onderzoek in buitenlandse tijdschriften

Role of first ray hypermobility in the outcome of the Hohmann and the
Lapidus procedure
F.W.M. Faber, P.G.H. Mulder en J.A.N. Verhaar Journal of Bone & Joint Surgery (Am) 2004;86:486-95.

N
ed

er
la

nd
s T

ijdschrift voor O
rthopaedie

NTvO JUNI 2004.qxd  20-02-2007  11:45  Pagina 131



132 ■ NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR ORTHOPAEDIE

Vol.
11

juni.
’04

zijn in een studie met overeenkomstige opzet te onderzoe-
ken wat de plaats van de Lapidusprocedure is in relatie
tot andere proximale correcties omdat dit toch meer een
thuiswedstrijd zou zijn voor deze correctie dan de beschre-
ven confrontatie met de Hohmanningreep bij een IMA
van gemiddeld 13°.
De uitkomsten van deze belangrijke studie zijn een reden
terughoudend te blijven bij  het stellen van de indicatie

voor een TMT-I artrodese als onderdeel van de operatieve
behandeling van hallux valgus ook zeker gezien het feit
dat de term hypermobiliteit in het TMT-I gewricht een
vaag begrip blijkt te zijn.

Vraagstelling Is er sprake van proximale circumferentiële
osseo-integratie in afwezigheid van distale botafbraak bij
de eerste 100 opeenvolgende primaire ongecementeerde
proximaal HA-gecoate totale heupartroplastieken?

Opzet Prospectieve cohortstudie met een 100% follow-
up van 10 jaar.

Locatie Atrium Medisch Centrum, Heerlen

Patiënten 100 patiënten (75 vrouwen, gemiddelde
leeftijd 72 jaar, BMI: 25,4) met een indicatie (88%
primaire coxartrosis) voor plaatsing van een ongece-
menteerde totale heupprothese.
Exclusiecriterium: ouder dan 85 jaar.

Interventie Bij deze patiënten werd een totale heup-
prothese (ABG, Stryker) geplaatst. In 63% werd een
laterale benadering toegepast en in 37% een anterolate-
rale. Routinematig werden systemische antibiotica (am-
oxicilline / clavulaanzuur 2000/200; aantal giften en
duur niet vermeld) en farmacologische tromboseprofy-
laxe (acenocoumarol; duur profylaxe niet vermeld)
toegepast. Frezen van het distale femur (1-1.5 mm
boven de prothesediameter); belasten naar eigen inzicht
met krukken voor 4-6 weken. Postoperatieve klinische
en radiologische follow-up vonden plaats na 3 en 6
maanden, daarna jaarlijks.

Uitkomstmaten Overleving (mortaliteit, revisie met
loslating of osteolyse als eindpunt), klinisch resultaat, ra-
diologisch resultaat, complicaties.

Resultaten Vóór de 10-jaars follow-up overleden 29
patiënten (32 heupen) zonder dat in die groep een revisie
had plaatsgevonden. Er werden 1 steel- en 3 cuprevisies
in de onderzoeksperiode uitgevoerd. De steelrevisie
wegens bovenbeenpijn (‘thigh pain’; bij revisie bleek
overigens een adequate proximale bot/prothese-fixatie).
Hierdoor komen de 10-jaarsoverlevingspercentages van
steel en van de cup, gelet op de definitie van overleving,

op 100% respectievelijk 97%. Ten tijde van het onderzoek
stond nog 1 cuprevisie gepland. De cuprevisies werden
uitgevoerd wegens polyethyleenslijtage met acetabulare
osteolyse, welke bij 20% van de overlevenden geconsta-
teerd werd. De acetabulare cysten werden significant
vaker gezien in de groep met polyethyleenslijtage maar
ook in de groep met een inclinatie van de cup van  meer
dan 55°. Radiologisch waren er geen tekenen van
loslating van de femurcomponenten. Endostale botver-
dichtingen (spot welds) werden na 3 maanden gezien
(m.n. op de grens met de coating) waarna ze toenamen in
frequentie en distaalwaarts uitbreidden. Na 1 jaar en met
een top na 3 jaar werden endostale radio-opake lijnen ter
hoogte van de tip van de steel opgemerkt. Rond het
gecoate deel van de steel werden geen radiolucente lijnen
geconstateerd of andere tekenen van naderend falen.
De klinische score (volgens Merle d’Aubigné) liet na 3
maanden een stijging zien die geen wezenlijk verander-
de na 10 jaar. Belastingsafhankelijke ‘thigh pain’ kwam
bij ‘3 patiënten voor.
Complicaties: 2 diepe infecties (behoudens term “suc-
cesvolle behandeling met implantaat in situ” geen
verdere mededelingen), 2 vroege dislocaties (niet recidi-
verend), 4 peroperatieve proximale femurfissuren en 2
fracturen van het trochanter major.

Conclusies Deze studie bevestigt dat een duurzame
fixatie optreedt door botgroei op de proximaal gecoate
heupprothese (osseo-integratie). De mettertijd optre-
dende veranderingen in het radiologisch beeld suggere-
ren dat botremodellering rond de steel een dynamisch
proces is; vroege proximale botvorming gevolgd door
resorptie en distale endostale verdichtingen. De verkla-
ring wordt gezocht in het afdichtende effect van de
proximale HA-coating dat mogelijk een distale osteolyse
voorkomt.

Commentaar Dit is een keurige studie waarbij uiter-
aard wel enkele kanttekeningen te maken zijn:
Ten aanzien van de (middel)lange follow-up van een
proximaal HA-gecoate ongecementeerde steel overleving

1. Grace D, Delmonte R, Catanzariti AR, Hofbauer M,
Modfied lapidus arthrodesis for adolescent hallux abducto
valgus. J Foot Ankle Surg, 1999; 38: 8-13.

High survival rate of hydroxyapatite-coated hip prostheses - 100 consecutive
hips followed for 10 years
K.J.M. Oosterbos, A.I.A. Rahmy, A.J. Tonino en W.D. Witpeerd Acta Orthopaedica Scandinavica 2004;75:127-33.
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een goed alternatief voor een arthrodese.

M U T A R S

In het tijdschrift Orthopaedics Today van oktober 2003 meldt
de voorzitter van de AOFAS, Dr. Glenn B. Pfeffer MD “Het is
nu duidelijk dat Total Ankle Arthroplasty (TAA), zelfs met
onze voorzichtige houding, voor bepaalde patiënten met
arthritis van het enkelgewricht een belangrijke chirurgische
optie is geworden”.

De door ons in Nederland gedistribueerde enkelprothese van
Buechel-Pappas kan inmiddels terugzien op ruime klinische
ervaring. De gepubliceerde 10 jaar survival met deze prothese
bedraagt 93,5%.

HIP SYSTEM
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van de femursteel is gaat het hier om een realtief zeer oude
patiëntengroep; dit maakt vergelijken met andere studies
lastig. De 10-jaarsoverleving is daarentegen uitstekend;
met als zuiver eindpunt revisie zou dit op 98.5% komen.
De femursteel toonde nauwelijks migratie; toch er wordt
melding gemaakt van slechts 1 patiënt met een inzakking
(‘subsidence’) van minder dan 5mm. Mogelijk had het
toepassen van de criteria volgens Engh, waarbij 2 mm of
meer gescoord wordt, een nauwkeuriger inzicht gegeven.1

Het is opvallend dat er geen spot welds in Gruenzones 1 en
(vooral) 7 worden gezien. Anderen daarentegen beschrij-
ven veel frequenter endostale botverdichtingen niet alleen
rond de distale grens van de coating (zones 2 en 6) maar
ook meer naar proximaal (zones 1 en 7).2,3 Daarbij is het
niet ondenkbaar dat de spot welds in zones 2 en 6 met
name door krachtsoverdracht (load transfer) optreden en
geen relatie hebben met de HA-coating, maar een uiting

van de gunstige geometrie van de femursteel. Het zou dan
ook interessant zijn een vergelijking te maken met een
poreus gecoate variant van deze steel.

1. Engh CA, Massin P, Suthers KE. Roentgenographic asses-
sment of the biologic fixation of porous-surfaced femoral
components. Clin Orthop 1990; 257: 107-27.

2. D’Antonio JA, Capello WN, Manley MT, Geesink R.
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PRODUCTINFORMATIE ARIXTRA® Arixtra 2,5 mg/0,5 ml, oplossing voor injectie, voorgevulde spuit. Arixtra 1,5 mg/0,3 ml, oplossing voor injectie, voorgevulde spuit. Samenstelling: Elke voorgevulde spuit 
(0,5 ml) bevat 2,5 mg natriumfondaparinux.Elke voorgevulde spuit (0,3 ml) bevat 1,5 mg natriumfondaparinux. Farmacotherapeutische groep: antitromboticum Farmaceutische vorm: oplossing voor injectie in
voorgevulde spuiten. Indicaties: Preventie van Veneuze Trombo-Embolie (VTE) bij patiënten die een belangrijke orthopedisch chirurgische ingreep ondergaan aan de onderste ledematen zoals een ingreep voor een
heupfractuur of heupprothese of een ingrijpende knieoperatie. Dosering en wijze van toediening: De aanbevolen dosering van Arixtra is 2,5 mg éénmaal daags postoperatief, toegediend via subcutane injectie. De
eerste dosis dient 6 uur na het sluiten van de wond te worden toegediend, mits hemostase is bereikt. De behandeling dient te worden voortgezet totdat het risico op veneuze trombo-embolie verminderd is (doorgaans
totdat de patiënt ambulant is), maar tenminste 5 tot 9 dagen na de chirurgische ingreep. Uit ervaring is gebleken dat bij patiënten die een ingreep voor een heupfractuur ondergaan, het risico op VTE langer dan 9
dagen na de operatie blijft bestaan. Bij deze patiënten dient te worden overwogen om de behandeling met Arixtra te verlengen met een extra periode van 24 dagen. Contra-indicaties: bekende overgevoeligheid
voor fondaparinux of voor een van de hulpstoffen, actieve klinisch significante bloeding, acute bacteriële endocarditis, ernstige nierinsufficiëntie (CLcrea < 20 ml/min). Speciale populatie: Bij patiënten met een
creatinineklaring tussen de 20 en 30 ml/min wordt het gebruik van de Arixtra 1,5 mg dosis aanbevolen. Bij patiënten met een creatinineklaring tussen de 30 en 50 ml/min kan het gebruik van de Arixtra 1,5 mg dosis
worden overwogen voor kortdurende behandeling. Voor langdurige behandeling dient de 1,5 mg dosis te worden overwogen als een alternatief voor de 2,5 mg. Bijwerkingen: Deze ongewenste effecten moeten in
de chirurgische context worden geïnterpreteerd: anemie, bloedingen, afwijkende leverfunctietesten, oedeem. Waarschuwingen: alleen voor subcutane toediening. Voorzichtigheid dient te worden betracht bij
patiënten met een verhoogd bloedingrisico en bij toepassing in combinatie met geneesmiddelen die een verhoogd bloedingrisico kunnen induceren. Een verhoogd risico kan optreden bij spinale en epidurale
anesthesie, het ontstaan van epidurale of spinale hematomen kan niet worden uitgesloten bij het gelijktijdig gebruik van Arixtra en spinale of epidurale anesthesie of spinale punctie, vooral bij gebruik van
postoperatieve epidurale verblijfscatheters. Het tijdstip van toediening (6 uur na het sluiten van de wond) dient strikt te worden aangehouden bij de volgende patiëntengroepen: oudere patiënten, patiënten met een
laag lichaamsgewicht, bij matige nierinsufficiëntie en bij ernstige leverinsufficiëntie. Niet gebruiken bij patiënten met een heparine-geïnduceerde trombocytopenie. Niet gebruiken tijdens de zwangerschap, tenzij strikt
noodzakelijk. Niet gebruiken tijdens het geven van borstvoeding. Overige informatie: Afleverstatus: U.R. Vergoedingsstatus: Alle presentaties worden volledig vergoed volgens het GVS. Voor volledige
productinformatie is de IB-tekst op aanvraag beschikbaar. Importeur: Sanofi-Synthelabo B.V., Postbus 97, 3140 AB Maassluis. Tel. 010-5931300. Fax 010-5931200 Datering: 24 oktober 2003.

Sanofi-Synthelabo

NTvO JUNI 2004.qxd  20-02-2007  11:45  Pagina 134



SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN
1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
ARCOXIA® 60 
ARCOXIA® 90 
ARCOXIA® 120 
2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING
Elke filmomhulde tablet bevat 60, 90 of 120 mg etoricoxib. Voor hulpstoffen, zie 6.1.
3. FARMACEUTISCHE VORM
Filmomhulde tablet.
Groene, appelvormige, dubbelbolle tabletten met de ingeslagen code ‘447’ aan de ene zijde en ‘MSD’
aan de andere zijde.
Witte, appelvormige, dubbelbolle tabletten met de ingeslagen code ‘454’ aan de ene zijde en ‘MSD’ aan
de andere zijde.
Vaalgroene, appelvormige, dubbelbolle tabletten met de ingeslagen code ‘541’ aan de ene zijde en
‘MSD’ aan de andere zijde.
4. KLINISCHE GEGEVENS
4.1 Therapeutische indicaties
Tabletten ARCOXIA zijn aangewezen voor de symptomatische verlichting van artrose, reumatoïde artri-
tis (RA) en de pijn en verschijnselen van ontsteking bij acute jichtartritis.
4.2 Dosering en wijze van toediening
ARCOXIA wordt oraal toegediend en kan met of zonder voedsel worden ingenomen. Het effect van
ARCOXIA treedt sneller in als het zonder voedsel wordt toegediend. Dit kan worden overwogen als een
snelle pijnverlichting nodig is.
Artrose: De aanbevolen dosis is 60 mg 1 dd.
Reumatoïde artritis: De aanbevolen dosis is 90 mg 1 dd.
Acute jichtartritis: De aanbevolen dosis is 120 mg 1 dd. Etoricoxib 120 mg moet alleen voor de acute
symptomatische periode worden gebruikt. In klinische studies voor acute jichtatritis werd etoricoxib voor
8 dagen gegeven.
Hogere doses dan die welke voor de desbetreffende indicaties worden aanbevolen, hebben geen aan-
toonbare additionele werkzaamheid of zijn niet onderzocht. Daarom is de dosis voor elke indicatie de
maximale aanbevolen dosis.
Nierinsufficiëntie: Voor patiënten met een creatinineklaring ≥ 30 ml/min hoeft de dosering niet te wor-
den aangepast (zie 5.2 Farmacokinetische gegevens). Het gebruik van etoricoxib in patiënten met een
creatinineklaring van < 30 ml/min is gecontra-indiceerd (zie 4.3 Contra-indicaties en 4.4 Bijzondere
waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik).
Leverinsufficiëntie: Bij patiënten met lichte leverinsufficiëntie (Child-Pugh-score 5-6) mag de dosering
van 60 mg eenmaal daags niet worden overschreden. Bij patiënten met matige leverinsufficiëntie (Child-
Pugh-score 7-9) mag de aanbevolen dosering van 60 mg om de dag niet worden overschreden. De kli-
nische ervaring is beperkt, vooral bij patiënten met matige leverinsufficiëntie; bij hen is voorzichtigheid
geboden. Er is geen klinische ervaring bij patiënten met ernstige leverinsufficiëntie (Child-Pugh-score >
9); daarom is het gebruik ervan bij deze patiënten gecontra-indiceerd (zie 4.3 Contra-indicaties, 4.4.
Bijzondere waarschuwingen en bijzondere voorzorgen bij gebruik en 5.2 Farmacokinetische gegevens).
Gebruik bij kinderen: Etoricoxib is gecontra-indiceerd in kinderen en adolescenten beneden 16 jaar.
4.3 Contra-indicaties
Etoricoxib is gecontra-indiceerd bij:
– patiënten met bekende overgevoeligheid voor een bestanddeel van dit product
– patiënten met een actief ulcus pepticum of gastro-intestinale bloeding
– patiënten met ernstige leverdisfunctie (Child-Pugh-score > 9)
– patiënten met een geschatte creatinineklaring < 30 ml/min.
– patiënten die tekenen van astma, acute rinitis, neuspoliepen, angioneurotisch oedeem of urticaria na

toediening van acetylsalicylzuur of andere niet-steroïdale anti-inflammatoire middelen (NSAIDs) hebben
ontwikkeld

– zwangerschap en borstvoeding (zie 4.6 Zwangerschap en borstvoeding en 5.3 Gegevens uit het 
preklinisch veiligheidsonderzoek)

– kinderen en adolescenten beneden 16 jaar
– patiënten met een inflammatoire darmziekte
– patiënten met ernstige decompensatio cordis
4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik 
Cardiovasculaire effecten: Gezien het ontbreken van een effect op de bloedplaatjes, zijn COX-2-selec-
tieve remmers geen vervanging van acetylsalicylzuur voor cardiovasculaire profylaxe. Omdat etoricoxib,
dat tot deze klasse behoort, de bloedplaatjesaggregatie niet remt, moet stollingsremmende therapie niet
worden stopgezet of worden overwogen bij patiënten met een risico op of een voorgeschiedenis van car-
diovasculaire of andere trombotische events (zie 4.5 Interactie met andere geneesmiddelen en andere
vormen van interactie en 5.1 Farmacodynamische gegevens).
Voorzichtigheid moet worden betracht bij patiënten met een voorgeschiedenis van ischemische hart-
ziekte. Als er klinische aanwijzingen zijn van symptomatische verslechtering van de toestand van deze
patiënten, moeten passende maatregelen worden genomen en moet stopzetting van de behandeling
met etoricoxib worden overwogen. Bij patiënten met cerebrovasculair lijden in de voorgeschiedenis moet
ook rekening worden gehouden met het ontbreken van een bloedplaatjesremmende werking van COX-
2-selectieve remmers.
Renale effecten: Renale prostaglandinen kunnen een compenserende rol spelen bij de handhaving van
de nierdoorbloeding. Daarom kan bij een verminderde nierdoorbloeding toediening van etoricoxib leiden
tot een verminderde vorming van prostaglandinen en als gevolg daarvan, van de nierdoorbloeding, met
een negatief effect op de nierfunctie. Patiënten met een al bestaande aanzienlijk verminderde nierfunctie,
onbehandeld hartfalen, of cirrose lopen het hoogste risico op een dergelijke reactie. Bij deze patiënten
moet controle van de nierfunctie worden overwogen.
Vochtretentie, oedeem en hypertensie: Net als bij andere geneesmiddelen met een bekende rem-
mende werking op de prostaglandinesynthese, is bij patiënten die etoricoxib gebruiken vochtretentie en
oedeem waargenomen. Voorzichtigheid moet worden betracht bij patiënten met een voorgeschiedenis
van hartfalen, linkerventrikeldisfunctie of hypertensie en bij patiënten bij wie oedeem al om een andere
reden bestond. Indien er klinische aanwijzingen zijn voor achteruitgang van de ziektetoestand bij deze
patiënten moeten de benodigde maatregelen worden genomen, inclusief stopzetting van de behande-
ling met etoricoxib.
Gastro-intestinale effecten: In klinisch onderzoek kregen sommige met etoricoxib behandelde patiën-
ten perforaties, ulcera of bloedingen (PUBs). Onafhankelijk van de behandeling bleken patiënten met een
voorgeschiedenis van gastro-intestinale perforatie, ulcera en een bloeding (PUB) en patiënten boven de
leeftijd van 65 jaar een hoger risico op een PUB te hebben.
Hepatische effecten: Bij ongeveer 1% van de patiënten in klinisch onderzoek die tot één jaar met eto-
ricoxib 60 en 90 mg 1 dd zijn behandeld, zijn verhogingen van het ALT en/of AST (ongeveer driemaal of
meer boven het normale bereik) gemeld.
Elke patiënt met symptomen en/of tekenen die leverdisfunctie doen vermoeden, of bij wie leverfunctie-
onderzoek afwijkingen aan het licht brengt, moet worden gecontroleerd. Als er tekenen van leverfunc-
tiestoornissen zijn of als de leverfunctie afwijkend blijft (3 maal boven het normale bereik), moet etori-
coxib worden stopgezet.
Algemeen: Ouderen en patiënten met een nier-, lever- of hartfunctiestoornis die etoricoxib gebruiken
moeten onder passend medisch toezicht blijven.
Voorzichtigheid moet worden betracht bij de instelling van behandeling met etoricoxib bij patiënten met
dehydratie. Het is aan te raden patiënten te rehydreren alvorens behandeling met etoricoxib in te stellen.
Etoricoxib kan koorts en andere ontstekingsverschijnselen maskeren.
Net als elk geneesmiddel met een bekende remmende werking op COX-2, is gebruik van etoricoxib niet
aanbevolen bij vrouwen die in verwachting willen raken (zie 4.6 Zwangerschap en borstvoeding).
De hoeveelheid lactose in iedere tablet (4, 6 en 8 mg in de 60-, 90- en 120 mg-tabletten) is waarschijnlijk
niet voldoende om intolerantieverschijnselen op te wekken.
4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie 
Farmacodynamische interacties
Orale anticoagulantia: Bij patiënten die stabiel waren ingesteld op warfarine, ging toediening van eto-
ricoxib 120 mg/dag gepaard met een verhoging van ongeveer 13% in de protrombinetijd International
Normalised Ration (INR). Daarom moet bij instelling van etoricoxib bij patiënten die met orale anticoagu-
lantia worden behandeld de protrombinetijd INR nauwkeurig worden gecontroleerd, vooral de eerste
dagen na instelling van de behandeling met etoricoxib of na verandering van de dosering van etoricoxib.
Diuretica en antihypertensiva: NSAIDs kunnen het effect van diuretica en andere antihypertensiva ver-
minderen. Bij sommige patiënten met een verminderde nierfunctie (b.v. gedehydrateerde patiënten of
oudere patiënten met een verminderde nierfunctie) kan gelijktijdige toediening van een ACE-remmer en
middelen die cyclo-oxygenase remmen leiden tot een verdere achteruitgang van de nierfunctie, die
meestal reversibel is. Bij patiënten die etoricoxib gebruiken en die gelijktijdig met een ACE-remmer wor-
den behandeld, moeten deze interacties in ogenschouw worden genomen.
Acetylsalicylzuur: In een onderzoek bij gezonde proefpersonen had etoricoxib 120 mg 1 dd bij steady
state geen effect op de plaatjesremmende activiteit van acetylsalicylzuur (81 mg 1 dd). Etoricoxib kan
gelijktijdig worden toegepast met acetylsalicylzuur in doses voor cardiovasculaire profylaxe (laaggedo-
seerde acetylsalicylzuur). Maar gelijktijdige toediening van laaggedoseerde acetylsalicylzuur met etoricoxib
kan in vergelijking met alleen etoricoxib tot een verhoogde frequentie van GI-ulceratie of andere com-
plicaties leiden. Gelijktijdige toediening van etoricoxib met doses acetylsalicylzuur hoger dan die voor
cardiovasculaire profylaxe of met andere NSAIDs moet worden vermeden (zie 5.1 Farmacodynamische
eigenschappen en 4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen voor gebruik).
Cyclosporine en tacrolimus: Hoewel deze interactie met etoricoxib niet bestudeerd is, kan gelijktijdige
toediening van cyclosporine of tacrolimus met elk NSAID het nefrotoxisch effect van cyclosporine of
tacrolimus vergroten. Als etoricoxib en een van deze middelen gelijktijdig worden toegepast, moet de
nierfunctie worden gecontroleerd.
FARMACOKINETISCHE INTERACTIES
Het effect van etoricoxib op de farmacokinetiek van andere geneesmiddelen 
Lithium: NSAIDs verlagen de renale eliminatie van lithium en daardoor stijgt de plasmaconcentratie van
lithium. Waar nodig moet de lithiumspiegel in het bloed nauwlettend worden gecontroleerd en moet de
lithiumdosis worden aangepast bij gebruik van de combinatie en als de NSAID wordt stopgezet.

klinisch belangrijk zijn. COX-2-remmers verminderen de vorming van systemisch (en daarom mogelijk
endotheliaal) prostacycline zonder een effect op het tromboxaan in de bloedplaatjes.
De klinische relevantie van deze waarnemingen staat niet vast.
Bij patiënten met artrose gaf etoricoxib 60 mg 1 dd een significante verbetering van de pijn en de beoor-
deling door de patiënt van de ziektetoestand. Deze gunstige effecten werden al op de tweede behan-
deldag waargenomen en hielden gedurende 52 weken aan.
Bij patiënten met reumatoïde artritis (RA) gaf etoricoxib 90 mg 1 dd een significante verbetering van de
pijn, ontsteking en mobiliteit. Deze gunstige effecten hielden gedurende de behandelperiode van 12
weken aan.
Bij patiënten die aanvallen van acute jichtartritis hadden, gaf etoricoxib 120 mg 1 dd gedurende een 
behandelingsperiode van acht dagen een vermindering van matige of extreme gewrichtspijn en ontste-
king, vergelijkbaar met indometacine 50 mg 3 dd. Al vier uur na instelling van de behandeling werd ver-
lichting van de pijn waargenomen.
In onderzoeken die specifiek waren opgezet om de snelheid van inwerkingtreding van etoricoxib te
meten, trad de werking al 24 minuten na toediening in.
In twee 12-weekse dubbelblinde endoscopiestudies was de cumulatieve incidentie van gastroduodenale
ulceratie bij patiënten die met etoricoxib 120 mg 1 dd werden behandeld significant lager dan bij patiën-
ten die werden behandeld met hetzij naproxen 500 mg 2 dd of ibuprofen 800 mg 3 dd. Etoricoxib had
een hogere incidentie van ulceratie dan placebo.
In een vooraf gespecificeerde, gecombineerde analyse van acht klinische studies met ongeveer 4000 patiën-
ten met artrose, RA of chronische lage rugpijn werd gekeken naar de incidentie van de volgende eind-
punten: 1) stopzetting wegens bovenste-GI-symptomen; 2) stopzetting wegens een willekeurige GI-bij-
werking; 3) nieuw gebruik van gastroprotectieve middelen; 4) nieuw gebruik van willekeurige GI-medi-
catie. Er was een risicoreductie van ongeveer 50% voor deze eindpunten bij de met etoricoxib (60, 90
of 120 mg 1 dd) behandelde patiënten in vergelijking met patiënten die werden behandeld met naproxen
500 mg 2 dd of diclofenac 50 mg 3 dd. Er waren geen statistisch significante verschillen tussen etori-
coxib en placebo.
5.2 Farmacokinetische gegevens
Absorptie: Oraal toegediend etoricoxib wordt goed geabsorbeerd. De absolute biologische beschik-
baarheid is ongeveer 100%. Na toediening van 120 mg eenmaal daags tot de steady state werd bereikt,
bleek de piekplasmaconcentratie (geometrisch gemiddelde Cmax = 3,6 μg/ml) ongeveer één uur (Tmax)
na toediening aan nuchtere volwassenen bereikt te worden. De geometrisch gemiddelde area under the
curve (AUC0-24uur) was 37,8 μg•uur/ml. De farmacokinetiek van etoricoxib is over het klinisch dose-
ringsbereik lineair.
Toediening van voedsel (een vetrijke maaltijd) had geen effect op de mate van absorptie van etoricoxib
na toediening van een dosis van 120 mg. De absorptiesnelheid werd wel beïnvloed, wat leidde tot een
verlaging van de Cmax van 36% en een verhoging van de Tmax van 2 uur. Deze gegevens worden niet
klinisch belangrijk geacht. In het klinisch onderzoek werd bij de inname van etoricoxib geen rekening
gehouden met voedsel.
Distributie: Etoricoxib wordt in concentraties van 0,05 tot 5 μ/ml voor ongeveer 92% aan de mense-
lijke plasma-eiwitten gebonden. Het verdelingsvolume bij steady state (Vdss) is bij mensen ongeveer 120 l.
Etoricoxib passeert bij ratten en konijnen de placenta en bij ratten de bloed-hersenbarrière.
Metabolisme: Etoricoxib wordt bijna volledig gemetaboliseerd waarbij < 1% van de dosis in de urine
als onveranderd geneesmiddel wordt teruggevonden. De belangrijkste metabole route, namelijk de
omzetting in het 6-hydroxymethylderivaat, wordt gekataliseerd door CYP-enzymen. CYP3A4 lijkt bij te
dragen tot het metabolisme van etoricoxib in vivo. Uit in-vitro-onderzoek blijkt dat CYP2D6, CYP2C9,
CYP1A2 en CYP2C19 ook de belangrijkste metabole pathway kunnen katalyseren, maar de kwantita-
tieve rol ervan in vivo is niet onderzocht.
Er zijn bij de mens 5 metabolieten geïdentificeerd. De belangrijkste metaboliet is 6-carboxylzuurderivaat
dat gevormd wordt door verdere oxidatie van de 6-hydroxymethylderivaat. Deze belangrijkste metabo-
lieten vertoonden geen meetbare activiteit of waren slechts zwak actief als COX-2-remmers. Geen van
deze metabolieten remde COX-1.
Eliminatie: Na toediening van één gelabelde intraveneuze dosis 25 mg etoricoxib aan gezonde vrijwil-
ligers werd 70% van de radioactiviteit in de urine teruggevonden en 20% in de feces, meestal als meta-
bolieten. Minder dan 2% werd als onveranderd geneesmiddel teruggevonden.
De eliminatie van etoricoxib vindt bijna uitsluitend door metabolisme plaats gevolgd door uitscheiding
via de nieren. Na eenmaaldaagse toediening van 120 mg etoricoxib wordt de steady state binnen 
7 dagen bereikt, met een accumulatieratio van ongeveer 2, wat overeenkomt met een halfwaardetijd
van ongeveer 22 uur.
De plasmaklaring wordt na een intraveneuze dosis van 25 mg geschat op 50 ml/min.
Kenmerken bij patiënten
Ouderen: De farmacokinetiek bij ouderen (65 jaar en ouder) komt overeen met die bij jongeren.
Geslacht: De farmacokinetiek van etoricoxib is bij mannen en vrouwen vergelijkbaar.
Leverinsufficiëntie: Patiënten met lichte leverinsufficiëntie (Child-Pugh-score 5-6) die eenmaal daags
een dosis van 60 mg etoricoxib kregen, hadden een ongeveer 16% hogere gemiddelde AUC dan gezon-
de personen die dezelfde dosis kregen. Patiënten met matige leverinsufficiëntie (Child-Pugh-score 7-9)
die om de dag 60 mg etoricoxib kregen, hadden een gemiddelde AUC die overeenkwam met gezonde
personen die 60 mg per dag kregen. Er zijn geen klinische of farmaco-kinetische gegevens bij patiën-
ten met ernstige leverinsufficiëntie (Child-Pugh-score > 9) (zie 4.2 Dosering en wijze van toediening en
4.3 Contra-indicaties).
Nierinsufficiëntie: De farmacokinetiek van een eenmalige dosis 120 mg etoricoxib bij patiënten met
matige tot ernstige nierinsufficiënte en patiënten met een nierziekte in het eindstadium die hemodialyse
ondergaan, was niet belangrijk anders dan die bij gezonde personen. Hemodialyse droeg nauwelijks bij
tot de eliminatie (dialyseklaring ongeveer 50 ml/min) (zie 4.3 Contra-indicaties en 4.4 Bijzondere waar-
schuwingen en voorzorgen bij gebruik).
Kinderen: De farmacokinetiek van etoricoxib bij kinderen (<12 jaar) is niet onderzocht.
In een farmacokinetisch onderzoek (n=16) bij adolescenten (leeftijd 12-17 jaar) kwam de farmacokine-
tiek bij adolescenten die 40 tot 60 kilo wegen en die etoricoxib 60 mg 1 dd kregen en adolescenten 
≥ 60 kilo die etoricoxib 90 mg 1 dd kregen overeen met de farmacokinetiek bij volwassenen die etori-
coxib 90 mg 1 dd kregen. De veiligheid en werkzaamheid van etoricoxib bij kinderen zijn niet vastge-
steld (zie 4.2 Dosering en wijze van toediening, gebruik bij kinderen).
5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek
In het preklinisch onderzoek bleek etoricoxib niet genotoxisch te zijn. Etoricoxib was bij muizen niet car-
cinogeen. Ratten kregen adenomen aan levercellen en de folliculaire cellen van de schildklier bij > 2
maal de dagelijkse dosis bij mensen [90 mg] op basis van systemische blootstelling als dit ongeveer
twee jaar dagelijks werd toegediend. Tumoren van deze soort zijn een speciesspecifieke consequentie
van hepatische CYP-enzyminductie bij de rat. Met etoricoxib is geen inductie van hepatisch CYP3A-
enzymen bij mensen waargenomen.
Bij de rat nam de gastro-intestinale toxiciteit van etoricoxib met de dosis en blootstellingsduur toe. In de
14-weekse toxiciteitsstudie veroorzaakte etoricoxib gastro-intestinale ulcera bij concentraties die hoger
waren dan die welke bij de mens bij therapeutische doses optreden. In de toxiciteitsstudies van 53 en
106 weken werden gastro-intestinale ulcera ook gezien bij concentraties die vergelijkbaar waren met
die bij de mens bij therapeutische doses. Bij honden werden bij hoge concentraties renale en gastro-
intestinale afwijkingen gezien.
Etoricoxib was in onderzoek naar toxische effecten op de voortplanting bij ratten niet teratogeen bij 
15 mg/kg/dag (dit vertegenwoordigt ongeveer 1,5 maal de dagelijkse dosis bij mensen [90 mg] op basis
van systemische blootstelling). Bij konijnen werden geen met de behandeling samenhangende externe
of skeletale foetale misvormingen gezien. Bij met etoricoxib behandelde konijnen werd een niet-dosis-
afhankelijke lage incidentie van cardiovasculaire misvormingen gezien. Een verband met de behande-
ling staat niet vast. Bij ratten en konijnen werden er geen effecten op de embryo of de foetus gezien bij
een systemische blootstelling die even hoog of lager was dan die bij de dagelijkse dosis bij mensen 
(90 mg). Bij een blootstelling die even hoog of hoger was dan 1,5 maal de blootstelling bij mensen werd
echter een verminderde embryonale/foetale overleving gezien (zie 4.3 Contra-indicaties en 4.6
Zwangerschap en borstvoeding).
Etoricoxib wordt bij zogende ratten in de melk uitgescheiden in concentraties die ongeveer twee keer zo
hoog zijn als in het plasma. Er was een afname in het lichaamsgewicht van nakomelingen die tijdens
de lactatie werden blootgesteld aan melk van met etoricoxib behandelde moederdieren.
6. FARMACEUTISCHE GEGEVENS 
6.1 Lijst van hulpstoffen
Kern: Calciumwaterstoffosfaat (watervrij), natriumcroscarmellose, magnesiumstearaat, microkristallijn 
cellulose.
Tabletomhulling: Carnaubawas, lactosemonohydraat, hypromellose, titaandioxide (E171), glyceroltria-
cetaat, indigo karmijn (E132), geel ijzeroxide (E172).
Tabletomhulling: Carnaubawas, lactosemonohydraat, hypromellose, titaandioxide (E171), glyceroltria-
cetaat.
Tabletomhulling: Carnaubawas, lactosemonohydraat, hypromellose, titaandioxide (E171), glyceroltria-
cetaat, indigo karmijn (E132), geel ijzeroxide (E172).
6.2 Gevallen van onverenigbaarheid
Niet van toepassing.
6.3 Houdbaarheid
2 jaar.
6.4 Speciale voorzorgsmaatregelen bij bewaren
Flesjes: Verpakking goed gesloten houden.
Blisters: In de oorspronkelijke verpakking bewaren.
6.5 Aard en inhoud van de verpakking
Aluminium/aluminium blisters in verpakkingen die 2, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 98 of 100 tabletten
bevatten.
Aluminium/aluminium blisters (EAV) die 50 of 100 tabletten bevatten.
Witte, ronde HDPE-flesjes met een witte, polypropyleensluiting, die 30 tabletten bevatten.
Het kan voorkomen dat niet alle verpakkingsgrootten in de handel worden gebracht.
6.6 Instructies voor gebruik en verwerking 
Niet van toepassing.
7. HOUDER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
Merck Sharp & Dohme BV, Haarlem
8 NUMMER VAN DE VERGUNNING VOOR HET IN DE HANDEL BRENGEN
In het register ingeschreven onder RVG 27705 (60 mg), RVG 27706 (90 mg) en RVG 27707 
(120 mg).
9 DATUM VAN DE EERSTE VERGUNNING/HERNIEUWING VAN DE VERGUNNING
9 juli 2002
10 DATUM VAN HERZIENING VAN DE TEKST

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

Methotrexaat: In twee studies werd onderzoek gedaan naar het effect van etoricoxib 60, 90 of 120 mg
zeven dagen lang eenmaal daags toegediend aan patiënten die eenmaal per week methotrexaat in een
dosering van 7,5 tot 20 mg voor reumatoïde artritis kregen. Etoricoxib 60 en 90 mg had geen effect op
de plasmaconcentratie van methotrexaat of de renale klaring. In één onderzoek had etoricoxib 120 mg
geen effect op de plasmaconcentratie van methotrexaat, maar in de andere studie verhoogde etoricoxib
120 mg de plasmaconcentratie van methotrexaat met 28% en verminderde de renale klaring van
methotrexaat met 13%. Adequate controle op met methotrexaat samenhangende toxiciteit wordt aan-
bevolen als etoricoxib en methotrexaat gelijktijdig worden toegediend.
Orale anticonceptiva: Toediening van etoricoxib 120 mg met een oraal anticonceptivum met 35 μg ethi-
nyl-estradiol (EE) en 0,5 tot 1 mg norethindron gedurende 21 dagen, gelijktijdig of met een tussenpoos
van 12 uur, nam de AUC0-24uur in steady state van EE met 50 tot 60% toe; de concentratie norethin-
dron steeg echter over het algemeen niet in klinisch belangrijke mate. Deze verhoging van de concen-
tratie EE moet in ogenschouw worden genomen als een oraal anticonceptivum wordt gekozen voor
gelijktijdig gebruik met etoricoxib. Een verhoging van de blootstelling aan EE kan de incidentie van bij-
werkingen in samenhang met orale anticonceptiva verhogen (b.v. veneuze trombo-embolische events
bij vrouwen met risico).
Prednison/prednisolon: In geneesmiddelinteractieonderzoek had etoricoxib geen klinisch belangrijke
effecten op de farmacokinetiek van prednison/prednisolon.
Digoxine: Etoricoxib 120 mg 1 dd toegediend aan gezonde vrijwilligers gedurende 10 dagen veran-
derde de plasma-AUC0-24uur in steady state of de renale eliminatie van digoxine niet.
Er was een verhoging van de Cmax van digoxine (ongeveer 33%). Deze verhoging is over het algemeen
niet belangrijk voor de meeste patiënten. Echter patiënten met een hoog risico op digoxinetoxiciteit moe-
ten hierop gecontroleerd worden als etoricoxib en digoxine gelijktijdig worden toegediend.
Effect van etoricoxib op geneesmiddelen die door sulfotransferasen worden
gemetaboliseerd
Etoricoxib is een remmer van de sulfotransferaseactiviteit bij mensen, met name SULT1E1 en blijkt de
serumconcentraties van ethinylestradiol te verhogen. Hoewel de kennis omtrent de effecten van meer-
dere sulfotransferasen tot op heden beperkt is en de klinische gevolgen voor veel geneesmiddelen nog
worden onderzocht, kan het verstandig zijn voorzichtigheid te betrachten bij de gelijktijdige toediening
van etoricoxib met andere geneesmiddelen die primair door humane sulfotransferasen worden geme-
taboliseerd (b.v. oraal salbutamol en minoxidil).
Effect van etoricoxib op geneesmiddelen die door CYP-iso-enzymen worden
gemetaboliseerd
Op grond van in-vitro-onderzoek wordt niet verwacht dat etoricoxib de cytochromen P450 (CYP) 1A2,
2C9, 2C19, 2D6, 2E1 of 3A4 remt. In een onderzoek bij gezonde proefpersonen gaf dagelijkse toedie-
ning van etoricoxib 120 mg geen verandering van de hepatische CYP3A4-activiteit, beoordeeld met de
ademtest met erytromycine.
Effecten van andere geneesmiddelen op de farmacokinetiek van etoricoxib
De voornaamste pathway van het etoricoxibmetabolisme hangt af van CYP-enzymen. CYP3A4 lijkt bij te
dragen tot het metabolisme van etoricoxib in vivo. Uit in-vitro-onderzoek blijkt dat CYP2D6, CYP2C9,
CYP1A2 en CYP2C19 ook de belangrijkste metabole pathway kunnen katalyseren, maar de kwantita-
tieve rol ervan in vivo is niet onderzocht.
Ketoconazol: Ketoconazol, een krachtige remmer van CYP3A4, had in een dosering van 400 mg 1dd
gedurende 11 dagen bij gezonde vrijwilligers geen klinisch belangrijk effect op de farmacokinetiek van
eenmalige doses etoricoxib 60 mg (verhoging AUC van 43%).
Rifampicine: Gelijktijdige toediening van etoricoxib met rifampicine, een krachtige inductor van CYP-
enzymen, verlaagde de plasmaconcentratie van etoricoxib met 65%. Als etoricoxib samen met rifampi-
cine wordt toegediend, kan deze interactie leiden tot hernieuwd optreden van symptomen. Hoewel deze
gegevens een dosisverhoging suggereren, zijn doses etoricoxib die hoger zijn dan die welke voor de
indicaties zijn genoemd, niet onderzocht in combinatie met rifampicine en worden daarom niet aanbe-
volen (zie 4.2 Dosering en wijze van toediening).
Antacida: Antacida hebben geen klinisch belangrijke invloed op de farmacokinetiek van etoricoxib.
4.6 Zwangerschap en borstvoeding
Gebruik bij zwangerschap: Net als elk geneesmiddel met een bekende remmende werking op COX-2,
is gebruik van etoricoxib niet aanbevolen bij vrouwen die in verwachting willen raken.
Er zijn voor etoricoxib geen gegevens over blootstelling tijdens de zwangerschap. In dieronderzoek is een
toxisch effect op de voortplanting waargenomen (zie 5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonder-
zoek). De kans op risico bij mensen is onbekend. Etoricoxib kan, net als andere geneesmiddelen die de
prostaglandinesynthese remmen, tot ineffectieve uteruscontracties en vroegtijdige sluiting van de duc-
tus Botallie leiden gedurende het laatste trimester. Etoricoxib is gecontra-indiceerd in alle trimesters van
de zwangerschap (zie 4.3 Contra-indicaties). Als een vrouw tijdens de behandeling zwanger wordt, moet
etoricoxib worden stopgezet.
Gebruik tijdens borstvoeding: Het is onbekend of etoricoxib bij mensen in de moedermelk wordt 
uitgescheiden. Bij ratten wordt etoricoxib in de moedermelk uitgescheiden. Vrouwen die etoricoxib
gebruiken mogen geen borstvoeding geven (zie 4.3 Contra-indicaties en 5.3 Gegevens uit het prekli-
nisch veiligheidsonderzoek).
4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen
Er zijn geen onderzoeken gedaan naar het effect van etoricoxib op de rijvaardigheid of het vermogen
machines te bedienen. Maar patiënten die tijdens gebruik van etoricoxib last krijgen van duizeligheid,
vertigo of slaperigheid moeten niet autorijden of machines bedienen.
4.8 Bijwerkingen
In klinisch onderzoek is de veiligheid van etoricoxib beoordeeld bij ongeveer 4.800 mensen, waaronder
ongeveer 3.400 patiënten met artrose, RA of chronische lage rugpijn (ongeveer 600 patiënten met
artrose of RA zijn één jaar of langer behandeld).
In klinisch onderzoek zijn de volgende geneesmiddelgerelateerde bijwerkingen gemeld met een inci-
dentie die hoger was dan voor placebo bij patiënten met artrose, RA of chronische lage rugpijn die tot
12 weken lang met etoricoxib 60 mg of 90 mg zijn behandeld:
Vaak (> 1/100, < 1/10) Soms (> 1/1000, < 1/100) Zelden (> 1/10.000, < 1/1000) Zeer zelden 
(< 1/10.000)
Infecties en parasitaire aandoeningen: Soms: gastro-enteritis, bovenste luchtweginfectie, urineweg-
infectie.
Immuunsysteemaandoeningen: Zeer zelden: overgevoeligheid voor geneesmiddelen.
Voedings- en stofwisselingsstoornissen: Soms: meer of minder eetlust, oedeem/vochtretentie,
gewichtstoename
Psychische stoornissen: Soms: angst, depressie, verminderde scherpzinnigheid.
Zenuwstelselaandoeningen: Vaak: duizeligheid, hoofdpijn. Soms: dysgeusie, slapeloosheid, paresthe-
sie/hyperesthesie, slaperigheid.
Oogaandoeningen: Soms: wazig zien.
Evenwichtsorgaan- en ooraandoeningen: Soms: tinnitus.
Hartaandoeningen: Soms: decompensatio cordis, niet-specifieke ECG-veranderingen. Zeer zelden:
myocardinfarct.
Bloedvataandoeningen: Soms: roodheid, hypertensie. Zeer zelden: cerebrovasculair accident.
Ademhalings-, borstkast- en mediastinumaandoeningen: Soms: hoest, dyspnoe, epistaxis.
Maagdarmstelselaandoeningen: Vaak: maagdarmstoornissen (zoals buikpijn, winderigheid, zuur-
branden), diarree, dyspepsie, epigastrische pijn, misselijkheid. Soms: opgezette buik, zure reflux, ver-
anderde stoelgang, constipatie, droge mond, gastroduodenaal ulcus, prikkelbaredarmsyndroom, oeso-
fagitis, zweertjes in de mond, braken. Zeer zelden: gastro-intestinale perforatie en bloeding.
Huid- en onderhuidaandoeningen: Soms: ecchymosis, faciaal oedeem, pruritus, uitslag.
Bot-, skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Soms: spierkramp/spasme, musculoskele-
tale pijn/stijfheid.
Nier- en urinewegaandoeningen: Soms: proteïnurie.
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen: Vaak: asthenie/vermoeidheid, griep-
achtige aandoening. Soms: pijn op de borst.
Onderzoeken:
Vaak: verhoging van ALT of AST.
Soms: verhoogd BUN, verhoogd creatinefosfokinase, verlaagd hematocriet, verminderd hemoglobine,
hyperkaliëmie, verminderd aantal leukocyten, verminderd aantal trombocyten, verhoogd serumcreatinine,
verhoogd urinezuur.
In klinisch onderzoek was het bijwerkingenprofiel bij patiënten met artrose of RA die een jaar of langer
met etoricoxib zijn behandeld min of meer gelijk.
In een klinisch onderzoek naar acute jichtartritis werden patiënten acht dagen lang met etoricoxib 120 mg
1 dd behandeld. Het bijwerkingenprofiel in deze studie kwam in zijn algemeenheid overeen met die
welke is gemeld in de gecombineerde onderzoeken naar artrose, RA en chronische lage rugpijn.
De volgende ernstige bijwerkingen zijn gemeld in samenhang met het gebruik van NSAIDs en kunnen
voor etoricoxib niet worden uitgesloten: nefrotoxiciteit waaronder interstitiële nefritis en nefrotisch syn-
droom en nierfalen; hepatotoxiciteit waaronder leverfalen en geelzucht; cutaneomucosale bijwerkingen
en ernstige huidreacties.
4.9 Overdosering
Tijdens het klinisch onderzoek zijn geen overdoseringen met etoricoxib gemeld.
In klinische studies leiden toediening van eenmalige doses etoricoxib tot 500 mg en meermalige doses
tot 150 mg/dag gedurende 21 dagen niet tot significante toxiciteit.
In geval van een overdosis neemt men de gebruikelijke ondersteunende maatregelen, bijvoorbeeld niet-
geabsorbeerd materiaal uit het spijsverteringskanaal verwijderen, de patiënt onder controle houden, en
ondersteunende therapie instellen waar dat nodig is.
Etoricoxib kan niet door hemodialyse gedialyseerd worden; het is onbekend of etoricoxib door peritone-
ale dialyse dialyseerbaar is.
5. FARMACOLOGISCHE EIGENSCHAPPEN
5.1 Farmacodynamische eigenschappen
Farmacotherapeutische groep: anti-inflammatoire en antireumatische producten, niet-steroïden, coxibs
ATC-code: M01 AHXX
Binnen het klinisch doseringsbereik is etoricoxib, een niet-steroïdale anti-inflammatoire middel (NSAID),
een oraal actieve zeer selectieve cyclo-oxygenase-2 (COX-2) remmer. Selectieve remming van COX-2
door etoricoxib geeft een ontstekingsremmend en pijnstillend effect.
In de klinische farmacologische studies gaf ARCOXIA in doses tot 150 mg per dag een dosisafhanke-
lijke remming van COX-2 zonder remming van COX-1. Etoricoxib gaf geen remming van de prosta-
glandinesynthese in de maag en had geen effect op de functie van de bloedplaatjes.
Ongeveer 3100 patiënten zijn 12 weken of langer met etoricoxib ≥ 60 mg/dag behandeld. Er was geen
waarneembaar verschil in de frequentie van ernstige trombotische cardiovasculaire events tussen patiën-
ten die etoricoxib ≥ 60 mg, placebo of andere NSAIDs dan naproxen kregen. Echter de frequentie van
deze events was hoger bij patiënten die etoricoxib kregen in vergelijking met die patiënten die naproxen
500 mg 2 dd kregen. Het verschil in plaatjesremmende activiteit tussen sommige COX-1-remmende
NSAIDs en COX-2-selectieve remmers kan bij patiënten met een risico op thrombo-embolische events 12
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Voor de 23e keer sinds 1980 werd vorig  jaar weer ge-
speeld om de “Zilveren Man”, de trofee horende bij
het NOV golfkampioenschap. Totaal 45 deelnemers
verzamelden zich ditmaal op maandagmiddag op de

GC Geijsteren. De deelnemersgroep bestond uit 18
orthopeden, 9 partners en  18 vertegenwoordigers van
de industrie.

Na een koffie met Limburgse vlaai en een lunch voor in
de baan vertrokken om ongeveer 12.00 uur de eerste
flights voor een 18 holes Stableford-wedstrijd op een
prachtige bosbaan onder  redelijke omstandigheden.
Helaas verslechterde het weer aanzienlijk en hield het
nadat de eerste flights weer in het clubhuis terug waren
op met zachtjes regenen om te eindigen in een
wolkbreuk waardoor voor de laatste flight het spelen
van de laatste drie holes niet meer mogelijk was. De uit-
eindelijke winnaar bij de orthopeden werd Jeroen vd
List; voor  de tweede keer ( 2000) kon hij de “Zilveren
Man” in ontvangst nemen, hem overnemend van
Antoni Taminiau de winnaar van 2002. Bij de dames
ging de prijs naar Maria vd List, bij de industrie
heroverde Ortomed de wisseltrofee. Simone Rietdijk
won de trofee ook voor de tweede keer (2000).

Verslag NOV Golfkampioenschap 19 mei 2003
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Uitslag NOV Golfkampioenschap 2003:

Winnaars Heren:
1. Jeroen vd List Hcp 15.5 38 stb pumten
2. Antoni Taminiau Hcp 18 34 stb punten
3. Sorin Blendea Hcp 32 32 stb punten

Winnaar Dames
1. Maria  List Hcp 36 37 stb pumten
2. Stance Hermans Hcp 17 33 stb punten
3. Ingrid Postma Hcp 26.4 30 stb punten

Industrie
1. Simone Rietdijk Hcp 6.9 34 stb punten (Ortomed)
2. Ed Konings Hcp  36 34 stb punten (Sanofi)
3. Arno Mooring Hcp 36 33 stb punten (Somas)

Longest Drive Heren Jaap van Straaten
Neary Heren Antoni Taminiau
Longest Drive en Neary Dames Nies Lakeman (ID Medical)
Coupe d’Afrique Arno ten Ham 

(hoogste score in jongerenklassement) 25 stb punten
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Als extra categorie werd ook dit jaar weer gespeeld om de
Afrika Cup, vorig jaar ter beschikking gesteld door Ger
Olijhoek waarbij de opbrengst van deze wedstrijd ten
goede komt van een  project in Malawi. Dit jaar werd de
trofee behaald door Arno ten Ham als beste jongste
deelnemer, de opbrengst was ruim 800 euro.

De 24e editie van het golfkampioenschap zal plaatsvin-
den op 18 juni 2004 op de golfbaan in Lelystad.
Deelname staat open voor alle leden van de NOV die in
bezit zijn van een Golfvaardigheidsbewijs. Opgave via
tel: 0527- 637233.

Jan Roorda

Het bestuur van de Stichting Anna-Fonds roept kandi-
daten op om zich aan te melden voor de 2-jaarlijkse
Anna-Prijs voor bijzonder wetenschappelijk onderzoek
van het steun- en bewegingsapparaat, met name van de
biomechanische aspecten.
Criteria voor deelname:
1. gepromoveerd
2. een herkenbare onderzoekslijn en perspectiefrijke

professionele levensloop
3. minstens 10 peer-reviewed publicaties sinds 1998 als

eerste of laatste auteur

Gemotiveerde aanmeldingen (in duplo) dienen verge-
zeld te gaan van een curriculum vitae met een lijst van
publicaties, et name de meest relevante, en/f een proef-
schrift. Ook de beschrijving van een lopend onderzoek-
programma kan van nut zijn.
De sluitingsdatum is vastgesteld op woensdag 15 sep-
tember 2004.

De Anna-Prijs (ad € 10.000,-) zal tijdens de jaarverga-
dering van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging
op 13 januari 2005, worden uitgereikt.
Voor meer informatie zie www.annafonds.nl

Het Anna-Fonds bestemt finaciele middelen uit de
voormalige Anna-Kliniek voor Orthopaedie te Leiden
voor biomedisch onderzoek van (en ontwikkeling ten
behoeve van aandoeningen van) het steun- en bewe-
gingsapparaat. 

Dr. J.W.W. Coebergh, voorzitter
Mr. J. Booij, secretaris-penningmeester

Waarnemer gevraagd
Gevraagd: Waarnemend orthopedisch chirurg te
Winschoten September t/m december 2004. Inlich-
tingen: N.C. Goelema, 050 3110344, aadenies@px.nl

Kennisgeving Anna-Prijs 2005
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Congresagenda

09.09 6th European Congress of Trauma & Emergency Surgery, De Doelen, Rotterdam. 
Inl.: congresbureau@erasmus.nl / www.eur.nl/fgg/emco/eates *

23-26.09 Xth Instructional Course Lectures of EFORT, Groningen*

1.10 Najaarsvergadering NOV, Leiden*

8.10 Symposium Handicap & Techniek. Meer info: www.ottobock.nl “news”

8.10 International Symposium Conservative Hip Surgery, AMC, Nederland. Inl.: j.s.mezas@amc.uva.nl /
www.heupchirurgie.nl *

15.10 Najaarcursus CCOC Oncologie, UMC Utrecht, Inl.: Boerhaave Commissie, w.c.stigter@lumc.nl /
www.boerhaavenet.nl

19-20.10 11th Brussels International Spine Symposium, Brussel, België, Inl.: R. Gunzburg / 
r.gunzburg@worldonline.be, Tel.: +32-3-2402705

30.10/2.11 The OR of the future and robotics: Update in Minimally Invasive Surgery, Leeuwarden. 
Inl.: www.chirurgen-leeuwarden.nl *

5.11 4e Jaarcongres Dutch Spine Society, Triavium, Nijmegen, Inl.: M. de Kleuver, Tel.: 024-3659300, 
secretariaat@maartenskliniek.nl

20.11 Gezamenlijk congres BVOT en NOV Total Hip Arthroplasty, Antwerpen Zoo, Antwerpen, België, 
Inl.: nov-bvot@kingconventions.be / www.kingconventions.be *

11-12.11 Traumadagen van de NVOT en NVT, Congrescentrum de Reehorst in Ede, Inl.: mw. V. Visser, 
Conference Management, Tel: 0343-511851, conf.man@wxs.nl of secretariaat@trauma.nl

24.11 Basiscursus voetchirurgie, Catharina ziekenhuis, Eindhoven

25-27.11 14th Annual meeting EORS, Koninklijk Tropeninstituut, Amsterdam, Inl: Ineke Huidekoper, 
Tel: 024-3613366, eors2004@orthop.umcn.nl / www.eors2004.nl

2005

4 februari Wintercursus CCOC Kinderorthopedie, Inl.: Boerhaave Commissie, w.c.stigter@lumc.nl /
www.boerhaavenet.nl

13-14.01 Jaarcongres NOV, Eindhoven*

26-27.1 A.I.O.D. Basiscursus, Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist, Inl.: info@aiod.nl of 
tel. 0418-569897

19.3 Voorjaarcursus CCOC Wervelkolomaandoeningen, Inl.: Boerhaave Commissie, w.c.stigter@lumc.nl /
www.boerhaavenet.nl

* verdere informatie beschikbaar op besloten deel website NOV: www. orthopeden.org/net
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Resultaten tellen

Stryker Nederland BV - Tel. 0418 569 800

Joint Replacements

Trauma

Spine

Micro Implants

Orthobiologics

Instruments

Interventional Pain

Navigation

Endoscopy

Communications

Patient Handling Equipment

EMS Equipment

 Bij Stryker zeggen resultaten meer dan woorden.
Wij slagen als onze klanten slagen.
We ondersteunen wereldwijd medici om 
miljoenen mensen te helpen een actiever,
bevredigender leven te leiden.
Bij Stryker beloven we niet alleen, we leveren 
ook de resultaten.
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Joint Replacement                     Cement                  Spine                  Trauma BioMaterials
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