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“Aber Hernn Heusschkens, wass meien Sie genau mit loesenieng” vroeg profes-
sor Zweymuller ooit eens aan professor Rik Huiskens, die bij hoge uitzondering
in het Engels een voordracht hield op een Duits orthopedencongres over scena-
rio’s van protheseloslating. Hoewel de eerste gedachte is dat Zweymuller de
Engelse taal niet voldoende machtig was en simpelweg om de betekenis van het
woordje ‘loosening’ vroeg, begint het er steeds meer op lijken dat de goede man
met een geweldig gevoel voor humor Huiskens en de orthopedische wereld liet
weten dat loslating van ‘zijn’ prothese(steel) gewoonweg niet voorkwam. In
dat opzicht is het aanbevelenswaard het proefschrift te lezen van colla Vervest,
waarin de opmerkelijk goede resultaten met de femursteel van deze prothese
beschreven staan. Een bespreking van dit proefschrift treft u overigens in deze
editie van uw Tijdschrift aan.

Andere opmerkelijke, verwarrende en vaak ook geestige uitspraken worden er
volop gebezigd in de orthopedische praktijkvoering. U kent ze natuurlijk alle-
maal van brieven en uit monde(n) van uw arts-assistenten. De redactie van
het Tijdschrift leest ze in de ruwe manuscripten zoals deze worden aangebo-
den. Wat dacht u van de ‘patiënt had geen neurologie’? Alsof het hebben van
geen neurologie beter is dan het hebben van geen orthopedie, kindergeneeskun-
de, gynaecologie of dermatologie. Hoeveel patiënten zijn er niet al ‘opgegeven’
(voor een operatie) voordat ze ooit het operatiekamercomplex bereiken. Het is
best een aardig idee om eens al die opmerkelijke uitspraken op te tekenen en
een gedeelte ervan te publiceren in dit Tijdschrift. Om in de stemming te
komen een voorbeeld: tijdens een discussie over de zin en onzin van de conser-
vatieve behandeling van wervelfracturen op een NOV-vergadering zegt een
Amsterdamse tegen een Rotterdamse orthopeed: “Ik wou dat ik kon geloven in
reïncarnatie, dan zou ik terugkomen als Rotterdamse orthopeed en dan hoef-
de ik die wervelfracturen niet te opereren en dan kon ik die hele dag rondlo-
pen in die klere haven van jullie”.

Terug naar de praktijk van alledag. In de voor uw liggende editie vindt u een
fraai aantal artikelen en ziektegeschiedenissen. Een artikel van een zeer
enthousiaste collega Schuppers die graag zou zien dat meer Nederlandse
orthopeden zich zouden verdiepen in de pathologische anatomie van de klomp-
voet en de mogelijk om deze minder invasief te behandelen. Goosens en Sakkers
beschrijven in een ziektegeschiedenis de andere kant van het spectrum waarbij
een complexe klompvoetdeformiteit behandeld wordt met de Ilizarov-methode.
Van Loon et al. beschrijven de gevolgen van de invoering van de Wet
Veiligheid en Kwaliteit Lichaamsmateriaal met betrekking tot heupkopdona-
tie en –transplantatie. Verder vindt u een artikel over de resultaten van de
Anatomical schouderprothese en een ziektegeschiedenis over het syndroom van
Grisel.
Kortom vele auteurs hebben zich weer ingespannen om een bijdrage te leveren
aan deze editie van uw Tijdschrift.

Voor ik u alleen laat met het Tijdschrift ben ik benieuw naar uw huidige
mening over de toekomst van het NTvO. Ik heb een (nog) modern(er)
Tijdschrift voor ogen met een equivalent op het Internet, een vermelding in
PubMed (wordt in het najaar duidelijk) en misschien zelfs wel een overstap op
de Engelse taal. Hiermee wordt het voor orthopeden, basale wetenschappers en
aios aantrekkelijker gemaakt hun onderzoek in het NTvO te publiceren.
Graag zie ik uw reactie tegemoet op redactie-ntvo.org@vumc.nl.

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
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Naast verenigingsnieuws wordt ook aandacht besteed
aan recent verschenen literatuur en proefschriften.
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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
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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 deze studie is prospectief een groep van 48 patiënten ver-
volgd die in verband met invaliderende primaire of secundaire
omartrose zijn behandeld met een Anatomical schouderprothe-
se (Zimmer Incorporated, USA). 
Pre- en postoperatief werden schouderfunctie, bewegingsuitsla-
gen, pijnklachten en de subjectieve schouderfunctie vastgelegd.
Postoperatief volgde ook een röntgenanalyse en werd aan de
patiënten gevraagd naar de functie in ADL en hun tevredenheid
over de ingreep. 
Evaluatie van de gegevens vond plaats na gemiddeld 33,4
maanden. Tot nu toe zijn er geen loslatingen gezien en is geen
van de prothesen gereviseerd. Op de middellange termijn leidde
het plaatsen van deze prothese tot een duidelijke verbetering van
de functie van de schouder. Dit uitte zich in toename van de
Constant-Murley-score met 29 punten en verbetering van
vooral de actieve abductie en anteflexie met gemiddeld 29
graden. De pijn in rust daalde in de VAS-score van gemiddeld
6,6 naar 0,9. Postoperatief had 67% van de patiënten een goede
tot uitstekende functie in ADL met als gevolg een hoge mate
van tevredenheid over de ingreep bij de patiënten.

INLEIDING

Artroplastiek van het schoudergewricht wordt al meer
dan honderd jaar toegepast.1 Doel van een schouderart-
roplastiek is het herstel van comfort en functie in het
schoudergewricht.2, 3, 4, 5 De belangrijkste indicaties
voor een schouderartroplastiek zijn pijn en functiever-
lies in het schoudergewricht. In de praktijk blijkt deze
ingreep vooral de pijn te verminderen, terwijl de schou-
derfunctie slechts weinig verbetert. Ook blijkt deze
ingreep nog steeds gepaard te gaan met een grote com-
plicatiekans.3
De Anatomical prothese is een derde generatie
modulaire, ‘non-constrained’ anatomische schouder-
prothese.5 In 1995 werd deze schouderprothese geïnt-
roduceerd en sinds 2000 wordt deze in de Sint
Maartenskliniek te Nijmegen geplaatst. 

Door de modulaire constructie kan deze prothese goed
worden aangepast aan de individuele anatomie van de
patiënt, waarmee betere resultaten te verwachten zijn.
De steel-, kop- en glenoïdcomponenten zijn in verschil-
lende maten verkrijgbaar en te combineren in verschil-
lende oriëntaties ten opzichte van elkaar. Daardoor
kunnen de inclinatie, de retroversie en de eccentriciteit
van de humeruskop component worden aangepast
(Figuur 1).
In deze studie zijn de resultaten van 48 Anatomical
totale- en hemiartroplastieken van het schouderge-
wricht geëvalueerd bij 48 patiënten met degeneratieve
afwijkingen van het glenohumeraal gewricht.

Middel-langetermijnresultaten van de Anatomical
schouderprothese

F.M.A. Paris, M.J. de Vos, R.W. van Brakel en D. Eygendaal

Drs. F.M.A Paris, co-assistent, drs. R.W. van Brakel, AGNIO
Orthopedie, drs. M.J. de Vos en dr. D. Eygendaal, orthope-
disch chirurgen, afdeling orthopedie Sint Maartenskliniek
Nijmegen, Postbus 9011, 6500 GM Nijmegen 
Correspondentie: dr. D. Eygendaal, orthopedisch chirurg
E-mail: denise@eygendaal.nl
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Figuur 1A-C. De Anatomical schouderprothese. 
A. Totale modulaire prothese. B Variabele nclinatie. 
C. Variabele retroversie.
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Tabel 1. Bewegingsuitslagen, Constant-Murley Functional Rating Index, Pijnscore (VAS),
pre-operatief versus post-operatief

Bewegingsuitslagen Pre-operatief Postoperatief

Actieve anteflexie 79° 108°
Actieve abductie 62° 91°

Actieve endorotatie 55° 60°
Actieve exorotatie 25° 29°

Constant-Murley Functional Rating Index

Pijn (0 –   15) 3 11
ADL functie (0 –   20) 6 13

Bewegingsuitslagen (0 –   40) 14 24
Kracht (0 –   25) 19 21
Totaal (0 – 100) 40 69

Pijn-score (VAS)

Pijn in rust 6,6 0,9
Pijn bij activiteit - 3,3

70 ■ NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR ORTHOPAEDIE

PATIËNTEN EN METHODEN

In deze prospectieve cohortstudie kregen 48 patiënten
een Anatomical schouderprothese geplaatst in de
periode tussen mei 2000 en december 2002. Het betrof
een patiëntengroep van 38 vrouwen en 10 mannen met
een gemiddelde leeftijd van 61 (spreiding: 21-80), bij
wie 24 totaleschouderprothesen en 24 hemischouder-
prothesen werden geplaatst. In dit cohort zitten 21
patiënten met rheumatoïde arthritis, 15 primaire artrose
patiënten en 12 patiënten met secundaire degeneratie
ten gevolge van fracturen, luxaties, cuff insufficiëntie of
avasculaire necrose. Er werden 29 prothesen in de
rechter schouder en 19 prothesen in de linker schouder
geplaatst; in 29 gevallen werd de dominante kant van de
patiënt geopereerd.
Evaluatie van de schouderfunctie vond op vaste
momenten plaats, te weten preoperatief, 3 maanden, 1
jaar en 2 jaar postoperatief. Hierbij werden een aantal
objectieve en subjectieve parameters vastgelegd. De
schouderklachten werden middels het lichamelijk
onderzoek geobjectiveerd, waarbij de actieve anteflexie,
abductie, exorotatie en endorotatie werden geregis-
treerd. Daarnaast werd de ‘Constant-Murley Functional
Rating Index’ bepaald. Dit is een gestandaardiseerde
schouderscore bestaande uit subscores voor pijn (0-15
punten), ADL-functie (0-20 punten), bewegingsuitsla-
gen (0-40 punten) en kracht (0-25 punten). De
maximale score bedraagt 100 punten (Tabel 1).6
De subjectieve parameters werden met vragenlijsten
vastgelegd; schouderklachten door middel van de
Nederlandse Schoudertest (Bijlage 2) en de pijnscore in
rust en bij activiteit aan de hand van een ‘Visual Analog
Scale’. Ten slotte werd de patiënten gevraagd om aan te

geven of de postoperatieve schouderfunctie is verbeterd
bij de uitvoering van algemene activiteiten van het dage-
lijkse leven en werd er geïnformeerd naar de tevreden-
heid over de ingreep.
Radiologische evaluatie vond plaats na 1 en 2 jaar. Van de
geopereerde schouder werden er axiale en anteroposteri-
eure röntgenfoto's gemaakt (Figuur 2). Er werd gekeken
naar de stand van de schouderprothese, evenals naar even-
tuele tekenen van periprothetische osteolyse. Eindpunt
voor de follow-up is revisie van de schouderprothese.

OPERATIETECHNIEK

Alle patiënten zijn onder locoregionale anesthesie door
middel van een PIPPA-blok en sedatie middels propofol
en alfentanil geopereerd. Bovendien krijgen zij preope-
ratief antibioticaprofylaxe met 1000 mg Cefacidal.
De patiënt wordt in een halfzittende houding gepositio-
neerd. Gebruik wordt gemaakt van een deltopectorale
benadering. De vena cephalica wordt geïdentificeerd en
naar lateraal opzij gehouden. Het spatium tussen de
musculus deltoideus en de korte bicepspees wordt
verruimd. Met de arm in exorotatie wordt de subscapu-
larispees gelokaliseerd en verticaal doorgenomen 1,5
cm mediaal van zijn insertie. Door vervolgens de arm
verder te exoroteren wordt de humeruskop geluxeerd.
Een osteotomie van het caput humeri wordt verricht,
parallel aan de anatomische nek van de humerus. Na het
plaatsen van een beschermplaatje voor de humerus
worden eventuele osteofyten verwijderd. 

Met verschillende maten Hohman-retractors wordt het
glenoïd gevisualiseerd, waarna de glenoïdranden wor-
den ontdaan van nog aanwezige labrumresten en osteo-
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fyten. De correcte versie wordt bepaald aan de hand van
een preoperatief gemaakte CT-scan. Het glenoïd wordt
op geleide van een centrale Kirschner-draad met een ge-
canuleerde reamer uitgevlakt. Na controle van de
pasvorm met een proefglenoïd kan de definitieve gle-
noïdcomponent worden gecementeerd.
Stapsgewijs wordt de humerusschacht opgeboord en ten
slotte het proximale deel van de humerus uitgeraspt. De
laatste rasp heeft dezelfde maat als de Anatomical steel.
Nadat de proefkop op de proefsteel is bevestigd, wordt
de proefprothese in de humerus geplaatst. De kop wordt
vervolgens rondgedraaid totdat deze perfect aansluit op
het resectievlak van de humeruskop. Met behulp van de
proefprothese wordt een afstelapparaat geijkt, waarna de
definitieve prothese in het apparaat kan worden geplaatst
voor nauwkeurige assemblage, identiek aan de proefpro-
these. De humeruscomponent kan ongecementeerd of
gecementeerd worden geplaatst. 
Na repositie van de arm, wordt de subscapularispees
weer end-to-end gehecht met transossale hechtingen.
Het rotatorinterval wordt gesloten.
Postoperatief wordt de arm wordt in een sling
gehouden gedurende 6 weken. Vanaf dag 1 wordt
onder begeleiding van een fysiotherapeut gestart met
passieve oefeningen. Vanaf 6 weken wordt het therapie-

schema uitgebreid met actieve oefeningen die het
schoudergewricht toenemend belasten.

RESULTATEN

In deze serie zijn op 3 prothesen na alle humeruscom-
ponenten gecementeerd.
Complicaties traden postoperatief op bij 7 patiënten
(14,6%). Bij 1 patiënt trad een bloeding op waarbij geen
behandeling nodig was. Bij 1 patiënt werden uitvalsver-
schijnselen geconstateerd; de in consult geroepen
neuroloog stelde een TIA vast en schreef Ascal voor. Bij
1 patiënt werd op de postoperatieve foto een migratie
van het tuberculum majus gezien, waardoor een her-
operatie noodzakelijk bleek voor de refixatie van het tu-
berculum. Verder werden er bij 2 patiënten een anteri-
eure subluxatie gezien, welke conservatief is behandeld.
Ten slotte werd op de postoperatieve röntgenfoto van 2
patiënten periprothetische fracturen gezien. Beide zijn
conservatief behandeld.
De postoperatieve foto's lieten in 6 gevallen een malpo-
sitie zien van de prothese (8,3%). Het betrof in 1 geval
een valgusstand, in 2 gevallen een varusstand; er was bij 1
patiënt sprake van een posterieure subluxatie en bij een
ander was het caput humeri naar proximaal gemigreerd.
Ten slotte bleek 1 prothese te diep te zijn geplaatst als
gevolg van een fractuur. Hoewel er ten tijde van deze
follow-up nog geen loslating werd gezien, was er bij 7
patiënten sprake van niet-progressieve radiolucentie.
Na een gemiddelde follow-up van 33,4 maanden
toonde de schouderfunctie vooruitgang wat tot uiting
kwam in een toename van de Constant-Murley-score
van 40,2 naar 68,8. Opvallend was dat het vooral een
verbetering betrof van de bewegingsuitslag (+ 10), pijn
(+ 8) en ADL (+ 7). De kracht liet slechts een toename
van 2 punten zien (Tabel 1).
Preoperatief was de pijnscore gemiddeld 6,6 op de VAS.
Postoperatief daalde de pijnscore naar een gemiddelde
van 0,9. (Tabel 1)
Verbetering trad ook op in de bewegingsuitslagen, maar
de grootste winst werd geboekt bij de actieve anteflexie
en abductie. (Tabel 1) Beide uitslagen verbeterden met
gemiddeld 29 graden waardoor postoperatief een ante-
flexie van gemiddeld 108 graden en een abductie van
gemiddeld 90 graden mogelijk werd (Figuur 1).
Opvallend was de geringe toename bij de actieve endo-
en exorotatie die respectievelijk met gemiddeld 5
graden en 4 graden toenamen.
Subjectief gaven 67% van de patiënten aan dat de schou-
derfunctie bij ADL goed tot uitstekend was. Een groep
van 15 patiënten (31%) kwalificeerde de schouderfunc-
tie als matig tot voldoende en slechts 1 patiënt (2%)
vond de schouderfunctie slecht (Tabel 2).
Tevredenheid onder de patiënten over de ingreep was
groot; 92% gaf aan dat het resultaat minimaal voldoende

Figuur 2. Anteroposterieure röntgenopname van een
Anatomical totale schouderprothese geplaatst in een
rechter schouder.
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was. Daarvan kwalificeerde 75% het resultaat als goed
tot uitstekend (Tabel 3).

DISCUSSIE 

De Constant-Murley-score liet een duidelijke verbete-
ring zien van de schouderfunctie: de gemiddelde score
nam toe met 29 punten. De grootste winst kwam voor
rekening van bewegingsuitslagen, pijnvermindering en
ADL-functies. Dit beeld komt overeen met de resultaten
geboekt met andere typen schouderprothesen.2, 4, 6, 8

Plaatsing van de Anatomical schouderprothese in dit pa-
tiëntencohort leverde vooral een verbetering van de
actieve anteflexie en abductie op. Deze namen met
gemiddeld 29 graden toe waardoor postoperatief een
actieve anteflexie van gemiddeld 108 graden en een
actieve abductie van gemiddeld 90 graden mogelijk was.
Hoewel er geen herstel van alle bewegingsuitslagen kon
worden bewerkstelligd, was de verbetering van de
schouderfunctie voldoende voor een goede ADL-
functie. De reductie van de pijnklachten zal hier onge-
twijfeld ook een rol in hebben gespeeld. 
De gemiddelde pijnscore in rust daalde van 6,6 naar 0,9
waarbij 36 patiënten een 0 scoorden op de VAS. De 2
patiënten die een 7 en een 8 scoorden voor de pijn in
rust, hadden allebei ook een grote rotator cuffruptuur.
Zij zouden naar alle waarschijnlijkheid meer baat
hebben gehad bij een omgekeerde (‘reversed type’)
schouderprothese.7,8

De postoperatieve pijnscore bij activiteit blijkt bij onze
follow-up de helft te zijn van de preoperatieve pijnscore
in rust.
De ADL-functie was postoperatief bij 47 patiënten
verbeterd; 67% vond de functie goed tot uitstekend
(Figuur 2). Een groep van 15 patiënten (31%) vond de
postoperatieve schouderfunctie matig tot voldoende en
1 patiënt vond het resultaat slecht. Zij had voornamelijk
bij activiteit veel pijnklachten, waardoor zij beperkt
werd in haar ADL-functies. 

Uiteindelijk bleek de tevredenheid over de ingreep bij
92% van de patiënten minimaal voldoende te zijn. Het
merendeel van de groep (75%) vond het resultaat goed
tot uitstekend (Figuur 3). In de literatuur blijkt dit bij
circa 90% van de patiënten het geval te zijn.2, 3, 4, 9, 7, 8

Hoewel er tot nu toe geen loslating is gezien, was er bij
7 patiënten wel sprake van radiolucente lijnen rondom
de prothese. In 4 gevallen waren deze lijnen rondom
het glenoïd zichtbaar en bij drie patiënten rondom de
humeruscomponent. Deze lijnen waren echter niet
breed genoeg om van loslating te spreken, maar de
centrale vraag is of deze progressief zijn en of zij klinisch
symptomatisch zullen worden. Overigens zijn geen van
deze schouderprothesen tot nu toe gereviseerd.

Concluderend kunnen wij stellen dat artroplastiek van
het schoudergewricht met de Anatomical prothese een
belangrijke afname van de pijnklachten en verbetering
van de schouderfunctie biedt, waardoor de patiënten
beter instaat zijn hun ADL-functies uit te voeren. Dit
leidt tot een hoge mate van tevredenheid bij circa 92%
van de patiënten, waar van 75% het resultaat van de
ingreep als goed tot uitstekend kwalificeerden.
De Anatomical schouderprothese lijkt op de middellan-
ge termijn een goede keuze te zijn bij de behandeling
van een degeneratief veranderde glenohumeraal ge-
wricht. Voor de resultaten op de lange termijn zal dit pa-
tiëntencohort om de 2 jaar worden opgeroepen.

ABSTRACT

In this prospective cohort study we have evaluated 48 Anato-
mical shoulder arthroplasties in 48 patients with invalidating
primary and secondary osteoarthritis. 
The shoulder function, range of motion, pain and subjective
function were evaluated both pre- and postoperatively. A radio-
logical analysis of the shoulder was also conducted postoperati-
vely. The subjective shoulder function in ADL was analyzed at
this time as was the patient satisfaction. 
Evaluation took place at a mean follow-up of 33.4 months. The

Tabel 2. Subjectieve postoperatieve 
schouderfunctie in ADL

Schouderfunctie Aantal %

Slecht 1 2 

Matig 6 12,5

Voldoende 9 18,8

Goed 20 41,7

Uitstekend 12 25

Tabel 3. Postoperatieve tevredenheid over 
de ingreep.

Oordeel Aantal %

Slecht 1 2 

Matig 3 6

Voldoende 8 17

Goed 21 44

Uitstekend 15 31
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Figuur 3. Constant Murley Functional Rating Score formulier
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midterm results showed a marked improvement of shoulder
function in all patients. So far no evidence was found of prosthe-
tic loosening and revision surgery was not necessary up until
now. The Constant-Murley Functional Rating Index improved
by 29 points. Both the active abduction and flexion improved by
a mean of 29 degrees. Furthermore there was a marked decrease
of pain, with a mean pain score reduction from a 6.6 to 0.9.
Post-operative ADL-function was deemed good to excellent by
67% of the patients, resulting in a high patient satisfaction.
Evaluation of this patient group will take place every other year.
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SAMENVATTING

De nieuwe Wet Veiligheid en Kwaliteit Lichaamsmateriaal met
bijbehorend Eisenbesluit recent van kracht geworden. Het doel
van deze wet is het beschermen van patiënten tegen kwalitatief
slecht of onveilig lichaamsmateriaal. In dit artikel worden de
praktische implicaties van deze wet m.b.t. heupkopdonatie en
–transplantatie behandeld, om orthopedisch chirurgen en
andere betrokkenen te informeren over de huidige normen die
gesteld zijn aan het doneren, preserveren, vervoeren, bewerken
en transplanteren van heupkopallografts.

INLEIDING

Transplantatie van humaan bot wordt in de orthopedi-
sche praktijk vaak toegepast. Als gouden standaard
wordt nog altijd de autograft aanbevolen, meestal
verkregen uit de crista iliaca. Allograft bot wordt
gebruikt wanneer de benodigde hoeveelheid te groot
hiervoor is. Het meeste transplantatiebot wordt
gebruikt bij de revisie van de totaleheupprothese
(THP), gemiddeld 2 heupkoppen per operatie. Verder
worden de allografts voornamelijk gebruikt bij wervel-
kolom-, trauma- en oncologie-ingrepen. De allografts
worden voor transplantatie op de operatiekamer vaak
doorgezaagd en/of gemalen om de juiste afmeting
grafts te verkrijgen. Deze allografts zijn vrijwel uitslui-
tend afkomstig van levende patiënt/donors die een
THP hebben ontvangen en toestemming hebben
gegeven voor hergebruik van de uitgenomen heupkop.
Bloem et al. beschreven in 1997 in dit tijdschrift de ont-
wikkelingen rond de botbank.1 Zij voorspelden dat met
de nieuwe regelgeving de ‘kleine heupkoppenbank in
het eigen ziekenhuis’ zou verdwijnen en er in de

toekomst een belangrijke rol zou zijn weggelegd voor
de grote regionale botbanken. Tot voor de invoering
van de Wet Veiligheid en Kwaliteit Lichaamsmateriaal
(WVKL) werden er weinig wettelijke eisen gesteld aan
het beheren van een botbank. Teneinde de ontvangers
te beschermen tegen kwalitatief slecht of onveilig li-
chaamsmateriaal heeft het ministerie van Volks-
gezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een nieuwe wet
ontworpen die recentelijk in de 2e en 1e Kamer is aan-
genomen.2,3 De WVKL is inmiddels van kracht
geworden.

RAPPORT VEILIGHEID EN KWALITEIT BIJ
HET GEBRUIK VAN GEMALEN HEUPKOPPEN

In mei 2003 is een rapport uitgekomen van het
Staatstoezicht op de Volksgezondheid m.b.t. heupkop-
donatie en -gebruik.4 Er werden in 2001 enquêtes
verstuurd naar 106 ziekenhuizen m.b.t. de huidige
praktijkvoering. Van de 83 geretourneerde formulieren
waren er 70 bruikbaar. De basis voor het rapport werd
gevormd door de bruikbare enquêteformulieren, 10
aselecte ziekenhuisbezoeken en 3 bezoeken aan
regionale botbanken. Er waren in 2003 14 ziekenhui-
zen met een eigen botbank en waarschijnlijk 50 met een
samenwerking met een regionale botbank (Leiden
Bone Bank Foundation (NBF) in Leiden, Sanquin
Bloedbank Regio Noordoost, Botbank in Groningen
en Sanquin Bloedbank Regio Zuidoost te Nijmegen
(voorheen Stichting Botbank Gelderland). Overigens
wordt botweefsel dat van overledenen wordt verkregen
alleen door de Bio Implant Services Leiden (NBF), met
een vergunning van de minister van VWS, uitgenomen,
verwerkt, opgeslagen, en vrijgegeven. Drie ziekenhui-
zen gaven aan bij commerciële bedrijven (waarschijnlijk
uit de Verenigde Staten) bot in te kopen. De omlooptijd
van een heupkop tussen explantatie en transplantatie
was meestal 1 jaar dat aangeeft dat vraag en aanbod
dicht bij elkaar liggen. De opslag van de botallografts
vond plaats in een vriezer bij minus 70-80 graden
Celsius met een doorgeschakeld alarm naar de techni-
sche dienst. In het rapport wordt gesteld dat de zieken-
huizen die een eigen botbank beheren hier veel zorg aan
besteden. Het kwaliteitsniveau was vooral afhankelijk
van de individuele betrokkenheid van mensen bij het

De wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal met
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proces. Er was grote tevredenheid van de gebruikers van
botweefsel en er waren zelden klachten. Toch voldeed
deze situatie niet aan de eisen van de wetgever, m.n. door
het gebrek aan geprotocolleerd toezicht op de kwaliteit. 

Knelpunten in ziekenhuizen:
1) Er was geen beschrijving van de uitnameprocedure

op de operatiekamer.
2) De verantwoordelijkheden waren niet overal goed

vastgelegd.
3) Opslag in de vriezers was niet uniform. Vrijgegeven

en niet-vrijgegeven heupkoppen werden niet ge-
scheiden opgeslagen. De tijdelijke opslag geschiedde
bij verschillende temperaturen.

4) Er werden geen eisen gesteld aan het personeel dat
de heupkoppen bewerkte m.b.t. opleiding, kennis
en vaardigheden. Collega operatieassistenten op de
operatiekamer werkten elkaar meestal in.

5) De vragenlijsten voor de patiënt/donor waren niet
uniform.

6) Het verpakkingsmateriaal was niet uniform. Er
werden zowel zakjes als potten gebruikt.

7) Het protocol m.b.t. serologie voor infectieziekten
was niet uniform. In 2 ziekenhuizen werd niet getest
op hepatitis C.

8) Kwaliteitssystemen ontbraken vrijwel overal.

Er werd letterlijk in het rapport gesteld dat ziekenhui-
zen die een eigen botbank beheren zich moeten
afvragen of de inspanning die gepleegd moet worden
om op het niveau van de nieuwe wettelijke eisen te
komen opweegt tegen het aangaan van een samenwer-
kingsverband met een regionale botbank.

Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal (WVKL) 
Naast de WVKL is het Eisenbesluit, de norm 8016, en
het rapport van Staatstoezicht gebruikt bij het  opstellen
van dit overzicht. In de norm wordt in het bijzonder de
keten van handelingen beschreven voor een optimale
werkwijze bij het verwerken van lichaamsmateriaal.5 De
norm specificeert de kwalitatieve eisen m.b.t. verant-
woordelijkheid en inhoudelijke toepassingen tegen de
achtergrond van de (inter-)nationale wetgeving.

Termen en definities:
Onder een donor wordt een persoon verstaan waarvan
het lichaamsmateriaal afkomstig is. Lichaamsmateriaal is
een bestanddeel van het menselijke lichaam of van een
embryo, geslachtscellen, foetaal weefsel, evenals uit be-
standdelen van in kweek gebrachte cellen. Bloed valt
niet onder deze regelgeving. Onder het bewerken van
lichaamsmateriaal worden alle handelingen verstaan die
worden verricht bij preparatie, manipulatie, preservatie
en verpakking, inclusief het knabbelen, doorzagen,
malen, en spoelen van bot, evenals het toevoegen van
antibiotica aan bot. De keten omvat het proces van do-

norselectie tot en met implantatie van lichaamsmateriaal
en nazorg. Een organisatie is een instelling die handelin-
gen verricht met lichaamsmateriaal ten behoeve van
gebruik bij geneeskundige behandeling. Een orgaan-
bank (lees botbank) is een instelling die een erkenning
van de minister van VWS heeft op grond van artikel 9
van de WVKL.

Bepalingen WVKL
De minister van VWS ziet toe op rechtmatige en doel-
treffende uitvoering van de WVKL. De minister kan
inzage vorderen van zakelijke gegevens van organisaties.
De minister verstrekt een vergunning aan een botbank
wanneer voldaan is aan de gestelde eisen. De erkenning
van een botbank kan weer worden ingetrokken. De
minister zendt binnen 5 jaar na de inwerkingtreding van
deze wet en vervolgens na 4 jaar aan de Staten Generaal
een verslag over de doeltreffendheid en doelmatigheid
van het functioneren van de instellingen die zijn erkend
als botbank. Bij de overtreding van de WVKL wordt een
economisch delict gepleegd.

Eisen botbank
In de normbeschrijving wordt een kwaliteitssysteem
voor een organisatie die zich met botweefsel bezig-
houdt verplicht gesteld. Er dienen schriftelijke overeen-
komsten te zijn over de verantwoordelijkheid bij over-
drachtsmomenten. Er mag geen belangenverstrengeling
zijn tussen de behandelend orthopedisch chirurg en de
botbank. Er dient een donorregistratiesysteem aanwe-
zig te zijn in het ziekenhuis en de botbank waardoor
donoren terug te vinden zijn. De documenten m.b.t.
donorregistratie moeten 30 jaar worden bewaard. De
‘informed consent’ documentatie moet niet alleen in de
botbank, maar ook in het ziekenhuis worden geregis-
treerd. Een botbank moet alle processen die de kwaliteit
van het weefsel kunnen beïnvloeden identificeren en er
zorg voor dragen dat de processen plaatsvinden onder
gecontroleerde condities. In de botbank moet een eind-
verantwoordelijke voor de kwaliteit worden aangesteld.
Deze kwaliteitsfunctionaris is eindverantwoordelijk
voor protocollen, de vrijgifteprocedure, documentbe-
heer, kwaliteitssysteem, audits, waarborgen van validatie
en de juiste procedure bij het afhandelen van klachten.
Een procesaudit dient 1 maal per jaar te worden uitge-
voerd. Er moet een procedure op papier zijn om uitge-
geven heupkoppen te traceren en terug te halen voor
transplantatie bij calamiteiten. Er dient aandacht
besteed te worden aan klanttevredenheid.
De veiligheid moet gewaarborgd zijn in goed ingerichte
ruimten, waar een protocol is voor onderhoud en
reiniging. Er dient een toegangscontrole te zijn voor de
ruimten waar het botweefsel wordt bewerkt en
bewaard. De vriezer (met temperatuurmonitoring)
waarin het bot wordt bewaard is afgesloten voor onbe-
voegden en er dient zonodig een sleutelbeheersysteem
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aanwezig te zijn. Bij de opslag moet het materiaal met
verschillende status gescheiden bewaard worden. De
manier van verpakking moet gevalideerd zijn. De
etiketten moeten goed vastzitten op de containers,
watervast en bestendig zijn tegen minus 80 graden
Celsius. Er moet op het etiket een identificatienummer
aanwezig zijn dat herleidbaar is naar de donor. Het
etiket moet de tekst ‘menselijk lichaamsmateriaal’
bevatten. De botbank is verantwoordelijk voor het
transport vanaf de afgifte bij de balie van het operatieka-
mercomplex.

Eisen orthopedisch chirurg
De orthopedisch chirurg is verantwoordelijk voor de
voorlichting aan de patiënt/donor, informatieover-
dracht, heupkopuitname, heupkoptransplantatie en
invullen van de benodigde formulieren. 

Eisen operatiekamerpersoneel
Het operatiekamerpersoneel beheert de vriezer en de
voorraad bot. Zij zijn verantwoordelijk voor het
inpakken, uitpakken, en ontdooien van het bot, evenals
voor het opsturen van de formulieren. Het personeel
moet (continu) getraind worden en de geautoriseerde
personen dienen geregistreerd te zijn.

Donorselektie
Een potentiële donor dient gevraagd te worden voor de
operatie. Vaak wordt donatie tijdens het preoperatieve
poliklinische consult besproken. De patiënt wordt geïn-
formeerd over de gang van zaken, krijgt een informatie-
folder en een vragenlijst. Deze vragenlijst dient ingevuld
en ondertekend te worden rond de datum van uitname.
De vragenlijst dient als screening voor vroegere en
bestaande overdraagbare (infectie) ziekten. De patiënt
zet met een handtekening de informed consent’. Pas
wanneer een patiënt is gevraagd om donor te worden is
te spreken van “beschikbaar komen” van botweefsel. Er
wordt zonodig een lichamelijk onderzoek gedaan, m.n.
gericht op symptomen van infectieziekten en maligni-
teit. Patiënten met bijvoorbeeld vroegere of bestaande
overdraagbare infectieziekten, reumatoïde arthritis, sys-
temische lupus erythematodes, polyarteriitis nodosa,
sarcoïdose en maligniteiten zijn niet geschikt als donor.
Er wordt 2 maal serologisch bloedonderzoek verricht
op HIV type 1 en 2, Hepatitis B en C, syfilis, HTLV I en
II. Zes maanden na uitname worden de testen herhaald
vanwege de ‘window phase’ van HIV. Bij een positieve
serologie-uitslag is er een contra-indicatie voor trans-
plantatie van het botweefsel. De donor krijgt een
positieve testuitslag te horen via de arts van de botbank.
Wanneer de 2e bloedtest niet kan worden verricht
omdat de patiënt weigert of is overleden, wordt het bot
niet vrijgegeven voor transplantatie. Afgekeurde heup-
koppen worden vernietigd of gebruikt voor weten-

schappelijk onderzoek, indien de donor daar toestem-
ming voor heeft gegeven.

Uitname heupkop
Op de operatiekamer wordt bij implantatie van de THP,
de heupkop uitgenomen, schoongemaakt en steriel
verpakt in een daarvoor bestemde container. Er wordt
een (aërobe en anaërobe) kweek afgenomen. De kweek
moet gedaan worden vlak voor het verpakken van het
bot en na de laatste handeling, zoals het verwijderen van
weke delen. Een positieve kweekuitslag is een contra-
indicatie voor transplantatie. 

Transplantatie heupkop
Bij de tijdelijke opslag van bot voor implantatie wordt
de geldigheid, bij een temperatuur van minus 20 graden
Celsius, op 3 maanden gesteld. Het afnemen van een
kweek voor implantatie wordt niet expliciet aanbevolen.
De ontvanger van het botweefsel wordt geregistreerd.

Regionale  botbanken
Met het van kracht worden van de nieuwe wet is het
alleen toegestaan allograft bot te verkrijgen via een
botbank met erkenning van de minister van VWS
(autograft bot valt buiten deze regeling). Het is in de
WVKL toegestaan om als ziekenhuis een botbank te
beheren, mits er erkenning is en doelmatig wordt
gewerkt. Er dient dan voldaan te zijn aan alle bovenge-
noemde eisen. Momenteel zijn er 2 regionale non-
profit botbanken in Nederland. Grofweg is er een ge-
ografische spreiding over het land met in het westen
NBF in Leiden, in het oosten Sanquin met vestigingen
in Nijmegen en Groningen. De auteurs waren
verbonden aan de Stichting Botbank Gelderland die per
1 januari 2004 is opgegaan in de Stichting Sanquin
Bloedvoorziening Nederland en gevestigd in het
gebouw van Sanquin Bloedbank Regio Zuidoost te
Nijmegen. Deze bank is niet commercieel, heeft een ge-
bruikersraad en ontwikkelt nieuwe producten zoals
gemalen en gewassen botchips, halve heupkoppen, en
andere specifieke deelproducten. Een regionale
botbank zorgt voor een efficiënte botvoorziening en
neemt tijdrovende taken over, m.n. transport, opslag,
donorscreening. Voor de uitname van de heupkop
wordt een gering bedrag vergoed aan de betrokken or-
thopedisch chirurg of het operatiekamercomplex. De
hoogte van de kostprijs van een heupkop is omgekeerd
evenredig met het aantal deelnemers en gebruik. Een
aangesloten ziekenhuis krijgt niet zijn ‘eigen’ heupkop-
pen retour voor implantatie.

ABSTRACT

The new law on safety en quality of human material has become
effective recently. The goal of this law is to protect patients
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against poor and unsafe human material. In this paper practical
implications of the new law are described to inform orthopaedic
surgeons and others who are involved of the present status of
donation, preservation transportation, en transplantation of
femoral head allografts.
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De Ponseti-methode – eerste resultaten van een 
behandelmethode van klompvoeten

A.W. Benschop en H.A. Schuppers

Drs. A.W. Benschop, AGNIO heelkunde en dr. H.A.
Schuppers, orthopedisch chirurg, vakgroep orthopedie,
Streekziekenhuis Midden Twente, Postbus 546, 7550 AM
Hengelo 
Correspondentie: dr. H.A. Schuppers
Email: hschuppe@smt.nl

SAMENVATTING

Voor de behandeling van klompvoeten bestaan verschillende
methoden. Een daarvan is de Ponseti-methode waarmee in
Amerika en Europa goede resultaten worden behaald. Deze
methode bestaat uit wekelijkse manipulatie van de ligamenten
waarna er gips wordt aangelegd. Hierna vind er dan in de meeste
gevallen alleen een percutane achillotomie plaats onder lokale
anesthesie waarna de gipsbehandeling wordt voortgezet. De
gipsbehandeling wordt vervolgens vervangen door een langdu-
rige behandeling met spalkjes. Deze behandeling zou in tegen-
stelling tot de standaard behandeling met een posteromediale
release tot minder verlittekening en verstijving van het enkelge-
wricht leiden. In deze studie werden 10 patiënten onderzocht
en hun resultaten gescoord volgens een standaard scoringslijst.
De gemiddelde score was 89.3 op een maximum van 98. Alle
ouders waren tevreden over de gestelde behandeling. Een goede
evaluatie kan echter pas plaatsvinden op volwassen leeftijd maar
deze tussentijdse resultaten tonen dat de Ponseti-methode een
goede methode is voor de behandeling van klompvoeten en dat
grotere chirurgisch interventies onnodig kunnen maken.

INLEIDING

De klompvoet is een van de meest voorkomende conge-
nitale deformiteiten en komt bij 1-2 op de 1000 levend-
geborenen voor.1,2 Het is een complexe driedimensio-
nale deformiteit bestaande uit 3 componenten:
spitsstand van het bovenste spronggewricht, een varus-
stand van de achtervoet en een adductiestand van de
voorvoet. 
Het doel van de behandeling is het opheffen van al deze
componenten om een pijnvrije en goed beweeglijke
voet te creëren. Dit kan met verschillende methoden.
De initiële behandeling is steeds niet-operatief. De
methode van voorkeur hierbij is manipulatie van de voet
en het aanbrengen van gips met wekelijkse intervallen.
Andere methoden zijn Dennis-Browne-spalken, tapen
en fysiotherapie.3 Meestal wordt het gipsen 3-5

maanden gecontinueerd gevolgd door een posterome-
diale release in het eerste levensjaar.4
Bij de Ponseti-methode ligt de nadruk op de conserva-
tieve behandeling en beperkt de chirurgische interven-
tie zich doorgaans tot een percutane achillotomie. De
behandeling bestaat voornamelijk uit het met behulp
van manipulaties rekken van de ligamenten, de ge-
wrichtskapsels en de pezen waarna gips wordt
aangelegd. Deze manuele redressie van de klompvoet
wordt wekelijks herhaald en tussentijds wordt de stand-
correctie behouden met gips. Meestal wordt in de eerste
weken een normale de voetstand bereikt en zijn er 6 tot
10 gipswissels nodig om een blijvende correctie te be-
werkstelligen. Meer dan 10 weken gips wordt afgeraden
omdat verdere manipulatie en immobilisatie schade aan
het voetskelet kan toebrengen. Hierna is volgens
Ponseti in de meeste gevallen alleen nog een percutane
achillotomie nodig met soms een laterale transpositie
van de pees van de tibialis anterior naar de os cuneifor-
me laterale bij een recidief. Een operatie aan ligamenten
of benige structuren is zelden noodzakelijk.3 Hierna
volgt er opnieuw een gipsbehandeling en een behande-
ling met een Dennis-Brown spalk tot de leeftijd van 2
jaar.
In Nederland wordt de behandeling volgens Ponseti
alleen nog op kleine schaal toegepast terwijl deze in
Amerika en Europa zeer populair is.5 Deze retrospectie-
ve studie laat de eerste resultaten zien van de behande-
ling volgens Ponseti van congenitale klompvoeten in
Nederland.

PATIËNTEN EN METHODE

Tussen maart 2000 en december 2002 zijn in totaal in
het Streek Ziekenhuis Midden Twente te Hengelo 10
kinderen, 4 jongens en 6 meisjes, behandeld voor
klompvoeten volgens de Ponseti-methode. 4 patientjes
hadden een klompvoet unilateraal, 6 kinderen bilateraal.
Er vond geen speciale selectie van patiënten plaats.
Bij alle kinderen werd de behandeling met manipulatie
en gips gestart tussen de 0 en 6 (gemiddeld 1,5) dagen
na de geboorte. Bij de manipulatie van de klompvoet
(door de seniorauteur H.A.S.) werd de nadruk gelegd
op het corrigeren van de positie van de talus, met aan-
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vankelijk het ongemoeid laten van de voorvoetadductie
en de spitsstand (equinus). Na het manipuleren van de
voet werd steeds direct een gips aangelegd. Uiteindelijk
komt de voet in een exorotatiestand van ongeveer 70
graden te staan. Na ongeveer 6 weken werd zo nodig
een percutane totale achillotomie verricht. In de
beginfase gebeurde dat onder algemene narcose op het
operatiekamercomplex, later werd overgegaan op een
methode onder locale infiltratieanesthesie op de
gipskamer. In het geval van een stugge klompvoet werd

een operatieve release van het achterste kapsel verricht.
De behandeling wordt voortgezet met Dennis-Browne
spalkjes tot de leeftijd van 3,5 jaar. Er werd geen rönt-
genonderzoek verricht. Voor een meer gedetailleerd
overzicht over de methode, zie de volgende Internet-
pagina: http://www.vh.org/pediatric/patient/ortho-
paedics/clubfeet/index.html
De behandelresultaten werden gescoord met een sco-
ringssysteem voor klompvoeten volgens Ponseti (tabel.
1)1 De maximumscore haalbare score was bij voorbaat
98 uit 100 aangezien geen van de kinderen vanwege
hun leeftijd op de hakken kon lopen. Ten tijde van dit
retrospectieve onderzoek was het oudste patientje 4 en
de jongste 1,5 jaar. Daarom werden de vragen van de
scoringslijst aan de ouders gesteld.

RESULTATEN

De kinderen hadden gemiddeld 5,6 gipswisselingen
(spreiding 3 tot 9). 5 Kinderen werden direct hierop
volgend behandeld met een percutane totale achilloto-
mie onder locale infiltratieanesthesie waarna weer
gedurende 3 weken gips werd aangemeten. Deze achil-
lotomie vond gemiddeld 40 dagen na de start van de
behandeling plaats (spreiding 31-55 dagen).
3 Kinderen werden operatief behandeld met een release
van het achterste kapsel in verband met een stugge
klompvoet. Deze gebeurde 8, 10 en 11.5 maanden na
de aanvang van de behandeling. Bij 1 kind was er door
een goed behaald resultaat met gipsen geen chirurgi-
sche interventie nodig.
De gemiddelde Ponseti-score was 89.3 met een sprei-
ding van 77 tot 94.

Alle ouders waren tevreden maar vonden de behandeling
met de Denis-Brown spalk wel lang. Bij 3 kinderen werd
de gestelde leeftijd van 3.5 jaar voor het ‘s nachts dragen
van de spalkjes niet gehaald. Overgevoeligheid van de
huid werd bij 1 kind als reden aangegeven voor het niet
langer dragen van de spalkjes. Bij 1 kind werd een lichte
beperking bij inspanning gemeld en bij 2 kinderen kwam
af en toe een milde pijn voor. Alle kinderen hadden een
normaal looppatroon. Verder merkte de ouders op dat
de klompvoet duidelijk kleiner was dan de andere voet,
zodat schoenen kopen erg lastig is.

DISCUSSIE

De resultaten van dit onderzoek laten zien dat alle
kinderen behandeld met de Ponseti-methode nu goed-
mobiele, pijnloze voeten hebben en zich zonder beper-
kingen ontwikkelden. Dit onderzoek is echter geba-
seerd op een populatie van slechts 10 kinderen, waar van
er uiteindelijk 7 behandeld werden zonder een (uitge-

Tabel 1. Scoringssysteem voor klompvoeten 
volgens Ponseti1

Tevredenheid
erg tevreden met het resultaat 20
tevreden 16
noch tevreden noch ontevreden 12
ontevreden 8
erg ontevreden 4

Functie in het dagelijks leven
geen beperkingen bij activiteiten 20
soms beperking bij inspannende activiteiten 16
meestal beperking bij inspannende activiteiten 12
soms beperking bij normale activiteiten 8
beperking bij het lopen 4

Pijn
nooit pijn 30
soms milde pijn bij inspannende activiteiten 24
alleen pijn na inspannende activiteiten 18
soms bij bij normale activiteiten 12
pijn tijdens lopen 6

Positie van de hiel bij staan
hiel varus, 0° of iets hiel valgus 10
hiel varus 1-5° 5
hiel varus 6-10° 3
hiel varus meer dan 10° 0

Passieve beweging
dorsiflexie 1 per 5° (max 5)
totale varus-valgus beweging 1 per 10° (max 3)
totale anterior inversie-eversie 
van de voet 1 per 25° (max 2)

Looppatroon
normaal 6
kan op tenen lopen 2
kan op hielen lopen 2
loopt mank -2
geen ‘heel-strike’ -2
abnormale teen-afstand (‘toe-off’) -2
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breidere) kapselrelease. In de Amerikaanse literatuur
worden de onderzoeksresultaten van grotere patiënten-
aantallen beschreven. Deze onderzoeken laten veelal
goede resultaten zien. Herzenberg et al. beschrijven een
vergelijkend onderzoek tussen de uitkomsten van de
Ponseti-methode en de methode met een posterome-
diale release.4 In de controlegroep werd in 94% van de
klompvoeten een posteromediale release uitgevoerd, in
de Ponseti-groep in 3% (1 van de 34 behandelde
voeten). De uitkomsten van de ‘range of motion’ waren
in de Ponseti-groep significant  beter . Herzenberg et al.
concluderen dat meer uitgebreide chirurgische inter-
ventie leidt tot meer verlittekening en verstijving van het
enkelgewricht dan bij de Ponseti-methode. Morcuende
et el. (Ponseti maakt overigens deel uit van de auteurs)
beschrijven een correctie met behulp van manipulatie en
gipsen volgens Ponseti in 98% van de klompvoeten
waarbij in 2.5% van de gevallen een aanvullende meer
uitgebreide operatieve behandeling nodig is geweest.6
Op grond van deze uitkomsten is het aannemelijk dat
de Ponseti-methode een veilige en effectieve methode is
en een uitgebreide operatieve correctie vaak onnodig is.
Ook het onderzoek van Colburn beschrijft een succes-
volle behandeling volgens Ponseti. Bij van 54 van de 57
klompvoeten kon een posteromediale release achterwe-
ge blijven.7 2 patiënten hadden een meer uitgebreide
operatieve correctie nodig en er waren 6 recidieven,
welke verklaard weren door het onvoldoende nakomen
van het strakke behandelingsregime. Ook concluderen
zij dat een standaard posteromediale release niet langer
nodig is. Lehmen et al. komt aan een succespercentage
van 92% en is van mening dat de niet-operatieve behan-
deling leidt tot minder complicaties, minder pijn en een
betere functie van het enkelgewricht.8 Deze studies zijn
echter allemaal gebaseerd op kortetermijnresultaten.
Volgens Ponseti kan een goede evaluatie pas plaatsvin-
den op volwassen leeftijd aangezien jonge kinderen vaak
niet klagen en hun activiteiten en uithoudingsvermogen
geen beperkende factor vormen. Bij volwassenen echter
kunnen gewrichtsstijfheid en spierzwakte een beperking
van activiteiten vormen. Ook vinden er voor de leeftijd
van 5 jaar de meeste recidieven plaats zodat evaluatie
voor die tijd ook andere resultaten op kan leveren.1 In
de literatuur is 1 studie gevonden die naar deze lange-
termijnresultaten heeft gekeken.2 Hierbij werden de
patiënten gevolgd tot aan de volwassen leeftijd. De
eerste groep (47 klompvoeten) werd behandeld met
manipulatie en gips waarna een posteromediale release
werd uitgevoerd. De tweede groep (49 klompvoeten)
werd behandeld volgens de Ponseti-methode met dit
verschil dat een open achillespeesverlenging en een pos-
terieure kapselrelease werd uitgevoerd. In de eerste
groep hadden 2 een uitstekend, 18 een goed, 11 een
matig en 16 een slecht resultaat. In de Ponseti-groep
waren de resultaten significant beter met een uitstekend
resultaat bij 18 voeten, een goed resultaat bij 20 voeten,

een matig resultaat in 6 voeten en een slecht resultaat in
5 voeten. Het recidiefaantal was in beide groepen gelijk.
In dit onderzoek werd gekozen voor een open achilles-
peesverlening met een posterieure kapselrelease omdat
deze theoretisch meer dorsiflexie oplevert dan de
percutane achillotomie. Dit bleek echter niet het geval
te zijn. In ons onderzoek werden zeer jonge kinderen
geëvalueerd waardoor de uitkomsten niet zondermeer
te extrapoleren zijn naar de lange termijn. Het gedeelte
van het scoringssysteem dat gebaseerd is op metingen
aan de voet waren niet steeds gemakkelijk uit te voeren.
Dit gold bij uitstek voor het bepalen van de passieve be-
weeglijkheid van de enkel en voet. Het uiteindelijke
resultaat werd hierdoor naar onze mening niet sterk
beïnvloed. Ook kon geen van de kinderen vanwege de
leeftijd op de hielen lopen.

CONCLUSIE

De Ponseti-methode benadert de klompvoetdeformi-
teit vanuit een uniek pathologisch-anatomisch perspec-
tief. De behandeling volgens Ponseti kent uitstekende re-
sultaten en wordt op grond hiervan op grote schaal
toegepast in Amerika en Europa. Ook dit onderzoek laat
zien dat de kortetermijnresultaten met de Ponseti-
methode zeer goed zijn en dat groot chirurgische inter-
ventie wellicht minder vaak dan algemeen wordt aange-
nomen noodzakelijk is om een klompvoet te behandelen.
Op grond van de huidige (internationale) onderzoeksge-
gevens verdient het aanbeveling om de Ponseti-methode
nader te onderzoeken op toepasbaarheid binnen
Nederland. Uiteraard dient hierbij ook aandacht besteed
te worden aan het onderwijzen van de methode en het
onderzoek naar de langetermijnresultaten.

ABSTRACT

Congenital clubfoot can be treated with different methods. One
of those methods is the Ponseti-method which shows good
results in America and Europe. This method consists of a weekly
manipulation session of the ligaments and applying of plaster
cast afterwards. After this a subcutaneous tenotomy of the
Achilles tendon under local anaesthesia takes place in most of
the cases with continuation of the plaster cast. After a few weeks
the plaster cast has to be replaced by splints that have to be worn
for a long time. This treatment will show in contrast with the
standard method of posteromedial release less scarring and
stiffness of the ankle.
This study examined 10 patients and scored their results with a
standard list. The mean score was 89.3 on a maximum score of
98. All parents were satisfied with the results of the treatment.
However, a good evaluation has to be done at maturity, but
those interim results shows that the Ponseti-method is a good
method for treatment of the congenital clubfoot and that
extensive surgery is not always necessary.
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SAMENVATTING

Een van de oorzaken van torticollis op jonge leeftijd is een atlan-
toaxiale subluxatie. De aandoening, het syndroom van Grisel, is
zeldzaam en kan een traumatische of infectieuze oorzaak
hebben. Het komt voor in relatie met infectieuze processen in
het nasopharyngeale gebied. Hierbij treedt een verweking op
van de ligamenten tussen C1 en C2. Naast een torticollis zijn
hoofdpijn, een Sudeck’s sign en ‘Cock-Robin sign’ duidelijke
symptomen. Neurologische afwijkingen komen bij 15% van de
gevallen voor. Bij vroege diagnosticering kan met conservatieve
therapie in de vorm van lengtetractie gevolgd door een
halskraag worden volstaan. Uiteraard dient ook de infectie
behandeld te worden. Bij recidief of falen van conservatieve
therapie is operatief ingrijpen vereist.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Een 4-jarig meisje meldde zich op de afdeling spoedeisende
hulp met een pijnlijke dwangstand van het hoofd naar links.
Tevens had zij hoofdpijn en moeite om de mond te openen. De
klachten waren al enige dagen aan het toenemen. Negen dagen
tevoren had zij een adenotonsillectomie ondergaan vanwege re-
cidiverende bovenste luchtweginfecties en adenotonsillitis. De
ingreep vond plaats onder algemene anesthesie. Zij werd zonder
complicaties uit het ziekenhuis ontslagen. De verdere voorge-
schiedenis was blanco, zij gebruikte geen medicijnen en had
geen trauma doorgemaakt.
Bij lichamelijk onderzoek viel een duidelijke torticollis naar links
op. Spreken was bemoeilijkt omdat de mond niet goed geopend
kon worden. Zowel actieve als passieve bewegingen van de nek
waren sterk beperkt en pijnlijk. Er werden geen neurologische
afwijkingen aangetoond. Het overig lichamelijk onderzoek was
ongestoord.
Op de gemaakte röntgenfoto’s van de cervicale wervelkolom
werd een subluxatiestand van C1 ten opzichte van C2 vermoed,
welke met CT-onderzoek werd bevestigd. De subluxatie was
unilateraal en naar links, met een rotatiecomponent.
De kinderarts, de neurochirurg en de orthopedisch chirurg
voerden in gezamenlijk overleg de behandeling uit. Vanwege
het ontbreken van neurologische afwijkingen werd begonnen

met conservatieve therapie. Deze bestond uit 2 kilogram lengte-
tractie met behulp van een Glissonse lis. Na 8 dagen was de tor-
ticollis verdwenen en voelde de nek weer soepel aan. Het CT-
onderzoek werd herhaald. De subluxatie was opgeheven.
Besloten werd een harde halskraag een op maat aan te leggen.
Deze werd 6 weken gedragen.

DISCUSSIE

Atlantoaxiale instabiliteit in relatie tot bovenste lucht-
weginfecties is een zeldzame bevinding welke door
Grisel in 1830 voor het eerst beschreven werd. Het
komt voor bij hyperemie en relaxatie van het ligamen-
tum transversum van het atlantoaxiale gewricht zoals
gezien wordt bij faryngitis, nasofaryngitis, adenotons-
illitis, tonsillaire abcessen, parotitis, cervicale abcessen
en otitis media. Driekwart van de patiënten is jonger
dan 13 jaar.1 70-80% van de patiënten is vrouw.2,3 Er
zijn verschillende theorieën over de pathogenese van
dit syndroom. Grisel schreef de subluxatie toe aan
spierspasme. Het meest echter wordt gedacht aan
hyperemie bij infecties en/of chirurgische interventie
wat leidt tot decalcificatie van de anterieure boog van
de atlas, en verweking van het anterieure ligament
tussen atlas en axis.
Anatomische studies hebben aangetoond dat er een
peri-odontoidale vaatplexus bestaat welke het posterieu-
re superieure pharyngeale gebied draineert. In deze
plexus zijn geen lymfeklieren aanwezig, zodat septische
exsudaten direct afvloeien van de pharynx naar C1-C2.
Andere oorzaken van atlantoaxiale subluxatie kunnen
zijn een trauma, maar ook aangeboren afwijkingen als
Down syndroom, syndroom van Morquio, juveniele
rheumatoïde arthritis en ziekte van Marfan.4
Het klinische beeld kenmerkt zich door hoofdpijn, nek-
stijfheid en torticollis; soms is er dysfagie. Neurolo-
gische verschijnselen komen voor bij 15% van de
gevallen, variërend van paresthesieën tot uitgebreide
langebaanverschijnselen. Een dodelijke afloop is be-
schreven als gevolg van compressie van de medulla
oblongata.1,5-9 Bij afwezigheid van duidelijke
symptomen is vroege diagnosticering moeilijk. Aan-
wijzingen kunnen zijn keelpijn, ‘Sudeck’s sign’
(processus spinosus van C2 palpabel uit de mediaanlijn)
of ‘Cock-Robin sign’ (torticollis met de kin wegge-

Atlantoaxiale subluxatie - het syndroom van Grisel
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draaid van de geluxeerde zijde, het hoofd voorover en
naar de aangedane zijde gekanteld zodat openen van de
mond bemoeilijkt wordt).
De diagnose wordt gesteld door standaard röntgenfo-
to’s van de nek, aangevuld met CT of MRI. Vroege
diagnostiek is belangrijk voor het slagen van de behan-
deling.3-5,7,9,10

Bij onze patiënt zou de infectieuze verweking van de li-
gamenten op zichzelf de oorzaak kunnen zijn geweest
van de subluxatie, maar wellicht speelt het trauma van
het positioneren van het hoofd tijdens de ingreep ook
een rol. Het feit dat het beeld zich pas enkele dagen na
de ingreep manifesteerde pleit hier echter tegen.
Bij de behandeling staat conservatieve therapie op de
voorgrond. Begonnen wordt met 1-2 weken lengtetrac-
tie in combinatie met ontstekingsremmers en spierre-
laxantia. Nadat de subluxatiestand van C1 ten opzichte
van C2 is opgeheven kan een nekkraag overwogen
worden gedurende 6 weken. Chirurgische repositie van
de subluxatie is pas geïndiceerd als conservatieve
therapie faalt, of als er een recidief ontstaat. De ingreep
bestaat uit open repositie gevolgd door interne fixatie
met behulp van een botplastiek. Dit is nodig bij
ongeveer 30% van de patienten.3

Figuur 2. CT-scan toont de atlantoaxiale subluxatie.

Figuur 3. 3D-CT-reconstructie van de atlantoaxiale sub-
luxatie in figuur 2.

Figuur 1. AP en laterale röntgenfoto’s van de cervicale
wervelkolom tonen de atlantoaxiale subluxatie.
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A cause of torticollis in the young patient is atlanto-axial subluxa-
tion. This rare disease is also known as Grisel’s syndrome and is
caused by infection or trauma in the nasopharyngeal region.
Ligamentous laxity between C1 and C2 causes the subluxation.
Torticollis, headache, Sudeck’s sign and Cock Robin sign are clear
symptoms. Neurological symptoms are present in 15% of the
cases. Diagnosed early Grisel’s syndrome can be treated conserva-
tively, i.e. by traction and immobilisation of the neck. Underlying
infections should also be treated. Operative treatment is only
necessary if conservative treatment fails or in recurrent disease.
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SAMENVATTING

De Milwaukee Schouder is een vorm van een rotator cuff-scheur
artropathie die gekenmerkt wordt door een ernstige progressie-
ve destructie van het schoudergewricht. We beschrijven 2
patiënten met dit ziektebeeld en we geven een overzicht van de
literatuur.

INLEIDING

Er bestaat een breed spectrum van aandoeningen van de
rotator cuff. Enerzijds kan er sprake zijn van een on-
schuldige en reversibele tendinitis, de andere zijde van
het spectrum behelst de massale cuff-scheuren. Een
rotator cuff-scheur ontstaat meestal door of degeneratie
en/of een trauma. Bij een massale cuff-scheur zal de hu-
meruskop, door gebrek aan antagonisten, door de trek
van de m. deltoideus naar superieur migreren en
ontstaat er in bepaalde gevallen artrose in het glenohu-
merale gewricht. Deze aandoening staat in de
Engelstalige literatuur bekend als ‘rotator cuff tear arth-
ropathy’.7 Een bijzondere vorm van zo’n cuff-scheur
artropathie is de Milwaukee Schouder. Deze wordt ge-
kenmerkt door een sterk destructief karakter ervan. In
het onderstaande artikel worden de ziektegeschiedenis-
sen van 2 patiënten met een Milwaukee Schouder be-
schreven gevolgd door een literatuuroverzicht.

ZIEKTEGESCHIEDENISSEN

Patiënt A

Een 75-jarige patiënte presenteerde zich 4 jaar geleden op de
afdeling reumatologie met een pijnlijke zwelling van de rechter
schouder. Onder de verdenking van pseudo-jicht werd een
punctie verricht. In het gepuncteerde vocht werden geen kristal-
len aangetoond en de kweek toonde geen bacteriegroei. Er
waren wel een groot aantal leukocyten aanwezig. Patiënte werd
doorverwezen naar de polikliniek orthopedie. De anamnese

De Milwaukee Schouder - 2 patiënten en een 
literatuuroverzicht

C.H. de Jong en C.T. Koorevaar
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Figuur 1. Klinische foto van patiënt A met een grote
fluctuerende zwelling in de trapeziusregio.

Figuur 2. Röntgenfoto van dezelfde schouder toont het
beeld van een destructie van het glenohumerale gewricht.
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vermeldde een rechter schouder die pijnlijk was bij bepaalde be-
wegingen en een beperkte functie had. Bij het lichamelijk
onderzoek was de rechter schouder diffuus gezwollen. De ge-
wrichtsfunctie was beperkt: anteflexie 90 graden en exorotatie
10 graden. Röntgenonderzoek toonde een glenohumerale
artrose (omartrose) zonder superieure migratie van de hume-
ruskop. Gezien de milde klachten adviseerde we een expectatief
beleid.
Begin dit jaar zagen wij patiënte op onze polikliniek terug met
een grote fluctuerende, pijnloze zwelling ter plaatse van de
rechter m. trapezius (Figuur 1). De functie en de kracht van de
rechter schouder waren verminderd. Hernieuwd röntgenonder-
zoek liet een sterk toegenomen artrose zien, met destructie van
zowel de humeruskop als de fossa glenoidalis (Figuur 2).
Nadere beeldvorming werd verricht met behulp van een MRI-
scan (Figuur 3 en 4). 

De MRI liet een massale cuff ruptuur zien met een ganglion
uitgaand van het AC-gewricht die onder de musculus trapezius
doorloopt richting de hals. Het ganglion heeft een doorsnede
van 5 bij 10 centimeter. 

Figuur 5. Klinische foto van patiënt B toont de globale
zwelling van het rechter schoudergewricht.

Figuren 3 en 4. MRI-scan van patiënt A toont de cys-
teuze zwelling

De diagnose werd gesteld op een rotator cuff-scheur artropathie
met een ganglion uitgaande van het AC-gewricht. Patiënte had
op dat moment geen pijnklachten, maar alleen last van de
zwelling in haar nek.
Met patiënte werden diverse behandelopties besproken; (1) het
puncteren van het ganglion met het achter laten van corticoste-
roïden, (2) excisie van het ganglion en (3) het plaatsen van een
schouderprothese. De ziektegeschiedenis van patiënte werd ook
voorgelegd aan ‘The Shoulder and Elbow Unit’ van het City
Hospital in Nottingham (een gerenommeerd schoudercentrum
in Engeland onder leiding van prof.dr. W.A. Wallace). Mede op
grond hiervan werd aan patiënte geadviseerd alleen de cyste te
laten verwijderen en het defect in het craniale kapsel van het AC-
gewricht te sluiten met een fascieflap van de musculus trapezius.
Ook werd aan patiënte uitgelegd dat er langdurig een drain in
het schoudergericht moet worden achtergelaten om de druk te
verminderen op het gesloten kapseldefect.
In verband met ziekte van haar echtgenoot zag patiënte echter
van verdere behandeling af.

Patiënt B

Op verzoek van de algemeen chirurg zagen wij op de verpleeg-
afdeling een 76-jarige patiënte. Zij was opgenomen in verband
met perifeer vaatlijden, waarvoor een onderbeenamputatie
noodzakelijk was. Vanwege pijn in de rechter schouder ontston-
den er postoperatief problemen met het mobiliseren. Er was
geen rustpijn in de schouder. Bij het lichamelijk onderzoek was
er een diffuus gezwollen rechter schouder (Figuur 5). De bewe-
gelijkheid van de rechter schouder was fors beperkt in alle rich-
tingen. Röntgenonderzoek van de aangedane schouder toonde
een ernstige glenohumerale artrose en een naar proximaal gemi-
greerde humeruskop met als gevolg een pseudo-articulatie met
het acromion en AC-gewricht (Figuur 6). De diagnose werd
gesteld op een cuff-scheur artropathie met een forse hydrops.
De behandelopties waren wederom ofwel een intra-articulaire
injectie met achterlaten van corticosteroïden dan wel het
plaatsen van een schouderprothese. Omdat deze patiënte alleen
pijn had bij het steunen op krukken werd tot een injectie met
corticosteroïden besloten, waarop de pijnklachten aanzienlijk
verminderden en de patiënte beter kon mobiliseren.
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DISCUSSIE 

Wij presenteerden 2 patiënten met een Milwaukee
Schouder. Patiënt 1 is een goed voorbeeld van een
Milwaukee Schouder met een uitgebreide destructie
van het schoudergewricht. Door de massale cuff-scheur
migreert de humeruskop naar proximaal waardoor er
een erosie aan de onderkant van het acromion en het
AC-gewricht plaatsvindt. Dit proces wordt wel de aceta-
bularisatie van de coracoacromiale boog en de fossa gle-
noidalis genoemd.2 Door deze erosie verdwijnt het
caudale kapsel van het AC-gewricht. Door de forse
synovitis ontstaat er een hoge vloeistofdruk in het
schoudergewricht die zich een uitweg zoekt via het
craniale kapsel van het AC-gewricht. Zo ontstaat het
ganglion proximaal van het schoudergewricht
uitgaande van het AC-gewricht zoals ook bij patiënte A
het geval was. Omdat het ganglion via een kapseldefect
in het AC-gewricht in verbinding met het schouderge-
wricht staat, wordt dit ook wel het ‘geiser-fenomeen’
genoemd.2 Het onderkennen van dit ontstaansmecha-
nisme is van groot belang voor de behandeling. Het ver-
wijderen van alleen het ganglion kan door de hoge
vloeistofdruk in het schoudergewricht leiden tot een
permanente synoviale fistel.
Patiënt B heeft een cuff-scheur-artropathie waarbij de
humeruskop en glenoïd niet zo uitgebreid zijn gedest-
rueerd als bij patiënt 1. Klinisch vertoonde de schouder

van patiënt B een zeer forse hydrops. Gezien de cuff-
scheur-artropathie met de forse hydrops is deze aandoe-
ning geclassificeerd als een beginnende Milwaukee
Schouder. De verwachting is dat er in de toekomst, ook
bij deze patiënte een destructie zal optreden van de hu-
meruskop en de fossa glenoidalis.

De Milwaukee Schouder wordt in de literatuur onder
verschillende namen beschreven: ‘hemorrhagic
shoulder of the eldery’, ‘rapid destructive arthritis of the
shoulder’ en ‘apatite-associated destructive arthritis’.1
In 1981 beschreef McCarty als eerste deze schouder
aandoening en noemde het ‘Milwaukee Schoulder
Syndrome’. De stad Milwaukee is 100 kilometer boven
Chicago in het noorden van de Verenigde Staten
gelegen, waar de universiteit van Wisconsin is gevestigd.
McCarty beschreef de Milwaukee Schouder als een
ernstige degeneratie van het glenohumerale gewricht en
een massale ruptuur van de rotator cuff.2,3 Hoewel er
meerdere publicaties zijn verschenen over de
Milwaukee Schouder is de beschrijving van de groep uit
Milwaukee het meest uitgebreid en accuraat.

De Milwaukee Schouder is een aandoening die voorna-
melijk voorkomt bij oudere vrouwen. De Milwaukee
Schouder presenteert zich als een gezwollen, pijnlijke en
stijve schouder. Vrijwel altijd is de dominante zijde
aangedaan, en in meer dan de helft van de gevallen is de
aandoening bilateraal. Bij onderzoek is er altijd sprake
van zwelling en voel- of hoorbare crepitaties. De
oorzaak van dit ziektebeeld is onbekend. Percutane
naaldaspiratie van het schoudergewricht van patiënten
met een Milwaukee Schouder toonde hydroxyapatiet-
kristallen aan.4 Er bestaat een positieve correlatie tussen
het voorkomen van deze hydroxyapatietkristallen
enerzijds en de grootte van de cuff ruptuur en de mate
van glenohumerale artrose anderzijds. Het is overigens
niet bekend of de hydroxyapatietkristallen verantwoor-
delijk zijn voor het destructieve proces. Om het causale
verband aan te tonen zou er gekeken moeten worden of
patiënten met een cuff-scheur artropathie een
Milwaukee Schouder ontwikkelen als er hydroxyapatiet-
kristallen worden aangetoond in het schoudergewricht.
Ook worden in de synoviale vloeistof metalloproteïna-
sen gevonden. De productie hiervan zou gestimuleerd
worden door calciumfosfaatkristallen. Bij toename van
de grootte van de rotator cuff ruptuur worden ook
hogere concentraties van deze metalloproteïnasen waar-
genomen.
Het röntgenonderzoek bij patiënten met een
Milwaukee schouder laat een glenohumerale gewricht-
spleetversmalling zien, vorming van osteofyten, een
subluxatie van de humeruskop naar craniaal en een de-
formatie van de humeruskop en fossa glenoidalis.
Het natuurlijke beloop is progressief waarbij de functie
van de schouder steeds verder afneemt. De behandeling

Figuur 6. Röntgenfoto van de rechte schouder toont de
acetabularisatie van het rechter schoudergewricht.
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kan expectatief zijn maar vaak is er een vorm van palliatie
nodig. Een intra-articulaire injectie met corticosteroï-
den kan dan uitkomst bieden. Een aan deze aandoening
geassocieerd ganglion aan de craniale zijde van het AC-
gewricht kan niet zomaar verwijderd worden. Bij
ernstige pijn valt de implantatie van een schouderpro-
these te overwegen, hoewel dit bij de meeste patiënten
niet nodig is.

ABSTRACT

We describe 2 cases of a severe rotator cuff tear arthropathy with
a destructive osteoarthritis of the glenohumeral joint. The com-
bination of a massive rupture of the rotator cuff and a progressi-
ve destructive osteoarthritis is called the ‘Milwaukee Shoulder’.
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SAMENVATTING

Bij een 11-jarige meisje, bekend met een vorm van multipele
epifysaire dysplasie met syndromale klompvoeten, werd een
voetverlenging met vormcorrectie uitgevoerd met behulp van
de Ilizarov-methode, gecombineerd met onderbeenverlenging.
Aan de hand van deze casus wordt de literatuur over dit
onderwerp in vergelijking met andere vormen van klompvoet-
behandeling besproken.

INLEIDING

Wanneer men als orthopedisch chirurg geconfronteerd
wordt met syndromale klompvoeten is er altijd weer de
vraag of men begint met een reguliere klompvoetbe-
handeling of dat men primair begint met benige
ingrepen zoals die bij de ernstige idiopathische klomp-
voeten met meerdere recidieven worden toegepast.
Deze vraagstelling is nog eens uitgewerkt aan de hand
van de ziektegeschiedenis van een meisje met multipele
epifysaire dysplasie (MED) type EDM 4. MED is geen
diagnose meer maar een verzamelnaam voor relatief
vaak voorkomende osteochondrodysplasieën met een
verminderde lengtegroei en vroegtijdige arthrose.1
Voorheen werd MED onderverdeeld in het milde en
het ernstige type.2,3 Nu is duidelijk dat MED genetisch
heterogeen is: de mutaties bij de types EDM 1 t/m 4
van MED komen op verschillende chromosomen
voor.4-6 Het klinische beeld van het type EDM 4 bestaat
uit skeletveranderingen consistent met MED, normale
lengte, klompvoeten en een ‘double-layered’ patella.
Het betreft hier een mildste vorm van het fenotype bij
mutaties in het DTDST-gen, die een spectrum van re-
cessieve chondrodysplasieën vormen (MED type
EDM4 - diastrofe dysplasie (DTD) - adelosteogenese
type 2 (AO2) - achondrogenese 1B.6

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Een 11-jarig meisje bekend met MED type EDM 4 met syndro-
male klompvoeten bezocht de skeletdysplasiepoli met pijn in de
rechter voorvoet bij een extreme spitstand. In de voorgeschiede-
nis had zij multipele voetcorrecties ondergaan, waaronder
tweemaal een posteromediale release beiderzijds, een achilles-
peesverlenging en achterste kapselrelease rechts in combinatie
met een osteotomie van de eerste t/m de vijfde metatarsalia bei-
derzijds. Vanwege de persisterende spits- en varusstand rechts
werd tevens een correctieosteotomie van de distale tibia uitge-
voerd. Patiënte was nadien behandeld met orthopedisch
schoeisel voor de nog steeds extreme spitsstand van de rechter-
voet. Nu werd de pijn in de voorvoet van dien aard dat zij de
voet recht gezet wilde hebben.
Bij onderzoek van de benen werd een lengteverschil ten nadele
van het rechter bovenbeen gevonden van 3 cm. De lengte van
de onderbenen was vrijwel gelijk. Het lengteverschil werd
nagenoeg volledig gecompenseerd door een holvoet rechts in
een ankylotische spitsstand van 60 graden in het bovenste
spronggewricht (figuur 1a). De voetzool van de rechtervoet
toonde extreme eeltvorming onder de kopjes van de metatarsa-
lia. Dit was ook het gebied waar de meeste pijn werd aangege-
ven. Links was er een ankylotische plantigrade holvoet zonder
tekenen van overbelasting. 

Op een X-totale benen staande in de schoenen was er beenleng-
teverschil van het rechter femur van ongeveer 3 cm. De as-stand
van de benen was beiderzijds goed. De epifysaire afwijkingen
waren het meest prominent in de heupkoppen en de distale
tibiae. Op de laterale foto van de voeten was er een ankylotische

Ilizarov voetverlenging en vormcorrectie bij een
multipel geopereerde syndromale klompvoet.
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Figuur 1A. Pijnlijke eeltvorming onder de metatarsaal-
koppen als gevolg van een sterk verkorte ankylotische voet
waarbij de metatarsalia in het verlengde van het onder-
been staan.
Figuur 1B. Röntgenfoto van de voet getoond onder 1A.
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holvoet rechts waarbij de metatarsalia vrijwel in het verlengde
van de tibia worden geprojecteerd (figuur 1b). Links een planti-
grade ankylotische holvoet met vrijwel verticale stand van de
calcaneus. Het lengteverschil ten nadele van de rechtervoet
bedroeg 2 cm.
Teneinde bij dit meisje benen en voeten van vrijwel gelijke
lengte te verkrijgen dienden 3 problemen aan het rechter been
te worden opgelost: 1. de spitsstand van de voet in het bovenste
spronggewricht; 2. de relatief korte lengte van de voet met
diepstand van de metatarsalia en 3. het beenlengteverschil van 3
cm. Besloten werd tot een verlenging van de voet met oprich-
ting van het distale deel in de verlengingscallus en verlenging
van het distale onderbeen met recurvatie en posterior shift in de
verlengingscallus met behulp van de Ilizarov-methode.
Tijdens de operatie vond eerst een plantair release volgens
Steindler plaats om voldoende wekedelen‘compliance’ te
scheppen voor de voetverlenging. Daarna werd een Ilizarov-
frame geplaatst op het rechter onderbeen en voet: 11/2 ring
proximaal met twee Shanze schroeven en twee Kirschner-draden,
een dubbele ring distaal met twee Shanze schroeven en twee
Kirschner-draden, een halve ring rond de calcaneus met fixatie
middels twee K-draden en een halve ring over de voorvoet met
twee gekruisde K-draden door metatarsale 1, 3 en 5 (figuur 2).
Na plaatsen van het frame vond een percutane osteotomie in de
voet plaats door de cuneiforme botten en het cuboïd. Distaal aan
het onderbeen werd een partiele fibularesectie verricht (2 cm) en
werd een percutane tibia osteotomie verricht. 

Postoperatief werd de callus in de osteotomievlakken geleidelijk
aan gedistraheerd en bij voldoende lengte vond oprichting van
het distale deel van de voet plaats en een 40-graden recurvatie
en posterior ‘shifting’ van het distale deel van het onderbeen
totdat er een vrijwel gelijke beenlengte en voetlengte was
ontstaan waarbij de diepstand van de metatarsalia was
opgeheven bij een plantigrade voet (figuur 3a en 3b). Na 7
maanden was er voldoende consolidatie en werd het Ilizarov-
frame verwijderd. Bij een follow-up van 3 jaar (patiënte is nu 15
jaar) zijn er geen klachten. Patiënte heeft twee plantigrade
voeten met gelijke lengte en draagt gewoon confectieschoeisel.

DISCUSSIE

Klompvoeten kunnen geïsoleerd voorkomen of syn-
dromaal (teratogeen), zoals in deze casus bij een skelet-
dysplasie. Er zijn meer dan 50 syndromen die geasso-
cieerd zijn met klompvoeten.7
Uitkomsten van behandeling van idiopathische of syn-
dromale klompvoeten kunnen nogal verschillen. Deze
uitkomsten worden vaak beschreven aan de hand van de
Laaveg-Ponseti schaal.8
Casting en wekedelenprocedures geven goede resultaten
bij de idiopathische klompvoet (tabel 1). 9-14 Het reci-
diefpercentage na de wekedelenprocedures bij de idiopat-
hische klompvoet ligt rond de 25% (11-50%).15 In het
algemeen kan gesteld worden dat hoe ernstiger de rigidi-
teit van de klompvoet is, hoe hoger de recidiefkans.16-18

Bij recidieven, waarbij de voet passief nog redelijk corri-
geerbaar is, kunnen opnieuw wekedelenprocedures
succesvol zijn (tabel 2). Releases worden vaak gecombi-
neerd met peestransposities van m. tibialis anterior of m.
tibialis posterior om postoperatief een gewijzigde spier-
balans te bewerkstelligen.19,20 Bij niet-redresseerbare
recidief klompvoetafwijkingen hebben benige procedu-
res vaak de voorkeur (tabel 2). De keuze van de benige
procedure hangt onder meer af van de ernst van de mis-
vorming en de leeftijd van het kind. Zo kan een talecto-

Figuur 2. Ilizarov-constructie na osteotomie distale
onderbeen en cuboïd-cuneiforme I-III.

Figuur 3A. Plantigrade voetstand met gelijke schoen-
maat na verlenging en standscorrectie cuboïd-cuneifor-
me I-III en distale onderbeen.
Figuur 3B. Röntgenfoto van de voet getoond onder 3A.
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Tabel 1. Uitkomsten ingrepen bij primaire idiopathische klompvoeten

Ingreep Auteur No. patienten (voeten) Follow-up Uitkomst

Ponseti Ponseti et al. 70 (104 klompvoeten) 10 jr 88,4% uitstekend/goed 

Colburn et al. 34 (57 klompvoeten) 2 jr 81% uitstekend/goed

Posteromed.Release Macnicol et al. 151 (234 klompvoeten) 10 jr 84% uitstekend/goed
16% redelijk

0% slecht

Imhauser Kausch et al. 88 (123 klompvoeten) 6 jr 83,7% goed/redelijk

Posteroplant Release Reichel et al. 93 (133 klompvoeten) 7 jr 79.7% uitstekend/goed

Subtalaire release Rumyantsev et al. 101 (146 klompvoeten) 6 jr 22,2% uitstekend
46,8% goed

27,3% redelijk
3,7% slecht

Tabel 2. Uitkomsten ingrepen bij recidiverende idiopathische klompvoeten

Ingreep Auteur No. patienten (voeten) Follow up Uitkomst

Tib ant transfer Kuo et al. 55 (71) 10,3 jr 31% uitstekend (volledig)
67% goed
2% redelijk

6,6 jr 38% uitstekend (split)
62% goed
0% slecht

Tib post transfer Kling et al. 31 (37) 8 jr 81% uitstekend
11% goed
8% slecht

Triple arthrodese Galindo et al. (19) 4 jr 68% goed
16% redelijk
16% slecht

Pantalare arthrodese Barret et al. 69 (83) 15 jr 71% redelijk/goed
29% slecht

Cuboid/cuneiforme Osteotomie Schaefer et al. (27) 5 jr 85% goed (idiopatisch) 
15% slecht (syndromaal)

Dwyer’s calcaneus Osteotomie Kumar et al. 26 (36) 5 jr 87.7% goed

Talectomie Cooper et al. (26) 24 jr 92% goed

Ilizarov procedure Bradish et al. 12 (17) 3 jr 47% uitstekend
29% goed

12% redelijk
12% slecht
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mie of Dwyer-procedure wordt toegepast bij ernstige,
rigide klompvoeten bij patiënten vanaf 4 jaar, die al
multipele operaties hebben ondergaan maar die te
jong zijn voor een procedure die uitgaan van tarsale
fusie, zoals de pantalaire of triple-artrodese (vanaf 10
jaar).21-25

Bij syndromale klompvoeten is het succespercentage
van primaire wekedelenprocedures aanzienlijk minder

goed. Zo wordt voor de posteromediale release bij de
artrogrypose klompvoet een succespercentage van
slechts 25% beschreven, gebaseerd op klinische verbete-
ring.26 In veel gevallen verdient het de voorkeur om
primair methoden te kiezen die bij de idiopathische
klompvoet van toepassing zijn wanneer alle wekedelen-
procedures gefaald hebben (tabel 3). Maar ook niet alle
benige procedures zijn succesvol. Schaefer et al. pro-

Tabel 4. Keuzeoverzicht van verschillende behandelingen van de verschillende soorten klompvoeten 
(percentage goed/uitstekend).

Idiopathische klompvoet Syndromale klompvoet

Turco release (84%) Turco release (25%)
Ponseti release (88,4%, Ponseti) Talectomie (81% AT, 60% AT-)
Posteroplantaire release (79,7%) V-O procedure (69%)

Subtalaire release (69%)

Recidief Alternatieven Alternatief falen alle opties

Achtervoetvarus redresseerbaar ‡ Tibialis ant transfer (86%)
Ilizarov (92%) Tibialis post transfer (92%)

Suppinatie-adductie voorvoet ‡ Cuboïd/cuneiforme osteotomie (85%)
Achtervoetvarus niet redresseerbaar > 4 jaar ‡ Dwyer’s calcaneus osteotomie (87%)

Multipele recidivering

Ernstige rigiditeit 3-8 jaar ‡ Talectomie (92%)
Equinovarus > 12 jaar ‡ Triple artrodese (68%)

I.c.m. gedeformeerde instabiele enkel > 12 jr ‡ Pantalaire arthrodesis (71%)
Bij falen iedere bovenstaande behandeling ‡ Ilizarov (92%)

Tabel 3. Uitkomsten meest toegepaste benige procedures bij syndromale klompvoeten

Ingreep Auteur No. patienten (voeten) Follow-up Uitkomst

Talectomie Legaspi et al. 15 20 jr 33% goed 
(24 klompvoeten) 42% redelijk
(21 artrogrypose) 25% slecht

Cassis et al 56 6 jr 60% goed 
(101 klompvoeten) 63% goed (<4jr)
(allen artrogrypose) 66% goed (>4jr)

+ AP tenotomie 81% goed 

Verebelyi-Ogston proc Spires et al. 13 klompvoeten 2-5 jr 69% goed 
31% redelijk/slecht

Ilizarov-correctie Choi et al. 9 (12 klompvoeten) 3 jr 92% goed
8% slecht
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beerden recidiverende adductus deformiteiten bij idio-
pathische en syndromale klompvoeten te corrigeren
met een cuboïd-cuneiforme osteotomie.27 Opvallend
hierbij was dat alle 22 idiopathische klompvoeten geen
verdere behandeling nodig hadden en pijnvrij waren,
terwijl 4 van de 5 syndromale klompvoeten (4 maal ar-
trogrypose en 1 maal ‘amniotic band’ syndrome)
verdere behandeling eisten en 3 daarvan pijnlijk waren.
Ook keken zij naar de calcaneo-metatarsale hoek ter
bepaling van de adductie, die bij alle idiopathische
klompvoeten verminderd was en bij de syndromale
klompvoeten niet. Over het algemeen is bij de ernstige
syndromale klompvoet op jonge leeftijd (van 3 tot 8
jaar) een primaire talectomie de behandeling van eerste
keuze.25,28,29 Een alternatief voor talectomie is de
Verebelyi-Ogston (VO)-procedure (subchondrale de-
cancelisatie van het cuboïd en talus), waarbij Spires et al
bij een groep recidiverende artrogrypotische klompvoe-
ten en klompvoeten bij een myelomeningocele een
goed resultaat boekten. Wel hadden zij in een aantal
gevallen meer dan een behandeling per voet nodig. Zij
concludeerden dat de VO-procedure betere resultaten
boekte bij neuropathische klompvoeten dan de
reguliere klompvoetbehandeling.30,31

Indien alle methoden gefaald hebben is er nog altijd de
Ilizarov-procedure. Zowel bij de idiopathische klomp-
voeten, waarbij eerdere (bovenstaande) behandelingen
gefaald hebben als bij de recidiverende syndromale
klompvoeten, worden goede resultaten behaald.32,33

Grill et al. beschrijven deze methode als een goed alter-
natief voor de triple artrodese of wig-osteotomie, die
een verkorting en functiebeperking van de voet veroor-
zaken.34 Zij rapporteren een redelijk resultaat op basis
van functie en uiterlijk van 9 ernstig rigide klompvoe-
ten. Ook is de verstoring van de botmaturatie minimaal.
In het geval van bovenbeschreven ziektegeschiedenis is
er sprake van een ernstige syndromale klompvoet, op
basis van MED-EDM 4, met meerdere recidieven na
verschillende behandelingen, gecompliceerd met een
beenlengteverschil dat juist wordt opgeheven door een
extreme equinusstand van de voet. Een talectomie of
een triple artrodese waren in dit geval geen aangewezen
procedures, omdat hiermee het beenlengteverschil niet
zou worden opgelost. Bovendien zou bij een triple
artrodese het voetlengteverschil nog groter worden. De
indicatie voor correctie met behulp van een Ilizarov
frame was hiermee helder. Een keuzeoverzicht van de
meest gangbare methoden van behandeling zijn nog
eens gegeven in tabel 4.

ABSTRACT

This case report describes an 11-year old girl with a form of
multiple epiphysial dysplasia and syndromal club feet deformi-
ties, treated with the Ilizarov method. A simultaneous leg lengt-

hening and foot form correction was performed. Furthermore a
survey of the literature is presented also.
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Selectie van verslagen uit de Voorjaarsvergadering van de 
NOV op 20 mei 2005 te Utrecht

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

Autorijden na een fractuur van de onderste extremiteit, wanneer is het weer veilig? 
Introductie:
Een veelgehoorde vraag op de polikliniek van patiënten
die herstellen van een fractuur aan de onderste extremi-
teit is: ‘Wanneer mag ik weer autorijden’. Aangezien er
geen richtlijnen zijn over dit onderwerp en er geen
goede literatuur voorhanden is zal de chirurg moeten
vertrouwen op zijn klinische inschattingsvermogen en
ervaring. De Nederlandse wetgeving voorziet niet in
specifieke regelgeving voor het tijdelijk geïnvalideerd
zijn, bij twijfel over geschiktheid wordt advies aan een
arts gevraagd. Door middel van deze studie hebben we
de noodzaak onderzocht om specifieke richtlijnen te
ontwikkelen met betrekking tot richtlijnen voor het
hervatten van autorijden na een doorgemaakte fractuur
van de onderste extremiteit. 

Methoden:
Een enquête is gehouden onder alle Nederlandse (or-
thopedische) chirurgen om de opvattingen en
meningen over het hervatten van rijden na een doorge-
maakte fractuur te onderzoeken. Deze enquête bestaat
uit 4 delen, het eerste deel bevat vragen over hoe de
chirurg omgaat met patiënten die een fractuur hebben
doorgemaakt. Het tweede deel bevat vragen over welke
criteria gebruikt worden om te beoordelen of iemand
weer kan autorijden. Door middel van het derde deel
onderzoeken we de juridische kennis van de artsen. In
het laatste deel worden voorbeelden van fracturen en

behandelingen genoemd en gevraagd hoe lang het
gemiddeld duurt voor deze patiënt weer kan autorijden.
De laatste vraag gaat over of er behoefte is aan specifieke
richtlijnen voor dit onderwerp. 

Resultaten:
Een derde van de chirurgen adviseert zijn patiënten niet
over het hervatten van autorijden na een fractuur. Om
te beoordelen of iemand weer kan autorijden worden
veel verschillende criteria gebruikt, waarbij het volledig
belasten wel als de belangrijkste wordt gezien. De juridi-
sche kennis onder de artsen is matig, 10% van de artsen
denkt dat het is toegestaan om met gips om het rechter
been een auto te besturen. 79% van de ondervraagde
artsen geeft aan behoefte te hebben aan specifieke richt-
lijnen over het hervatten van autorijden na een fractuur
van de onderste extremiteit. 

Conclusie:
De resultaten van ons onderzoek tonen dat er een grote
behoefte is aan richtlijnen met betrekking tot het
hervatten van autorijden na een fractuur van de
onderste extremiteiten. 

D. Haverkamp, N. Rossen, A.J.J. Maas en J.G. Olsman
Afdeling chirurgie, Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch 

De plaats van Nederlands klinisch orthopedisch medisch onderzoek in de 
internationale rangorde

Inleiding en Vraagstelling: 
Publicaties in wetenschappelijke tijdschriften zijn de be-
langrijkste parameter waarop onderzoek geëvalueerd
wordt. In deze studie werd de frequentie van publicaties
per land in geselecteerde tijdschriften gescoord met het
doel landen te onderscheiden met de grootste weten-
schappelijke bijdrage aan de ontwikkeling van de ortho-
pedie.

Methode:
De 15 klinisch orthopedische tijdschriften met de

hoogste impact factor werden geselecteerd. Op
MEDLINE/PubMed werden over een periode van vijf
jaar (2000-2004) voor deze tijdschriften alle artikelen
met abstract gescoord naar herkomst van het correspon-
dentieadres. Voor ieder land werd het aantal publicaties
(totaal en gecorrigeerd voor inwonertal) in kaart
gebracht. 

Resultaten en Discussie:
In totaal werden 13.259 publicaties geteld. Vijftien
landen zijn verantwoordelijk voor 92% van deze
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productie. De Verenigde Staten alleen zorgen voor
47.6% van dit totaal, gevolgd door Japan (8.1%) en het
Verenigd Koninkrijk (7.0%); Nederland (2.5%) bezet de
7e plaats in deze rangorde. Gecorrigeerd naar inwoner-
tal wordt de lijst door 8 kleinere Europese landen gedo-
mineerd; de eerste 3 plaatsen worden ingenomen door
Zweden, Zwitserland en Finland met Nederland weer
op plaats 7 en de Verenigde Staten op 8. Opmerkelijk
zijn de lage posities voor Japan (16), Duitsland (17) en
Frankrijk (20). Japan en Finland scoorden het hoogst
op gemiddelde impact factor waarbij Nederland de 5e
positie inneemt.

Conclusie:
Deze studie laat zien dat in de geselecteerde klinisch or-
thopedische tijdschriften bijna de helft van de publica-
ties afkomstig zijn uit de Verenigde Staten; gecorrigeerd
naar inwonertal bleken de kleinere Europese landen
meest succesvol. Nederland neemt in alle klassementen
een vooraanstaande plaats in.

B.H. Bosker en C.C.P.M. Verheyen
Vakgroep Orthopedie en Traumatologie, Isala Klinieken (loc.
Weezenlanden) Zwolle

Reproduceerbaarheid van meetmethoden voor de patellapositie bij knieën met
een totale knieprothese.

Migratie van ongecoate en hydroxyapatiet gecoate ProxiLock femorale stelen
gedurende de eerste 24 maanden

Inleiding en vraagstelling:
De positie van de patella kan onderzocht worden met
behulp van axiale röntgenfoto’s. In de literatuur worden
vele meetmethoden beschreven die beschikbaar zijn
voor het meten van patellapositie op deze foto’s. Er is
echter weinig informatie beschikbaar over welke van
deze methoden het best gebruikt kan worden na het
plaatsen van een totale knieprothese.

Methode:
Eerst werd een literatuuronderzoek verricht om de
meetmethoden op te sporen. Om de reproduceerbaar-
heid van een aantal van deze methoden met betrekking
tot knieën met een knieprothese in situ te bepalen, werd
er gebruik gemaakt van 50 foto’s van verschillende
knieën. Op iedere foto werden alle te onderzoeken
meetmethoden toegepast door 2 onafhankelijke
‘observers’. Observer 1 heeft de foto’s 2x gemeten. De
reproduceerbaarheid werd vervolgens berekend met
behulp van de methode volgens Bland and Altman.

Resultaten:
De ‘congruence angle’ bleek een lastig uit te voeren en

slecht reproduceerbare meetmethode te zijn. De ‘lateral
patellofemoral angle’ was een goed reproduceerbare
meting, maar de sensitiviteit bij deze meetmethode was
zeer teleurstellend. Zowel de ‘lateral patellar displace-
ment’, de ‘lateral patellar tilt’ en de ‘patellar displace-
ment’ waren goed reproduceerbaar tijdens dit
onderzoek.

Conclusie:
Deze studie liet zien dat de ‘congruence angle’ en de
‘lateral patellofemoral angle’ geen goede meetmetho-
den zijn voor het meten van patellasporing bij een knie
met een knieprothese in situ. De overige 3 meetmetho-
den zijn volgens deze studie wel een goede methode
hiervoor. Meer onderzoek naar de sensitiviteit en speci-
ficiteit is echter nog noodzakelijk.

M. Beumers, P.J.C. Heesterbeek, W.C.H. Jacobs en M.
Havinga, Sint Maartenskliniek Research, Development &
Education, Nijmegen, The Netherlands
Dr. A.B. Wymenga, Sint Maartenskliniek Department of
Orthopedics, Nijmegen, The Netherlands

Introductie en vraagstelling:
Aseptische mechanische loslating is de belangrijkste
reden voor het falen van een prothese op de lange
termijn. Röntgen Stereofotogrammetrische Analyse
(RSA) is een wereldwijd geaccepteerde, uiterst nauw-
keurige methode om migratie van implantaten te
meten. Studies hebben aangetoond dat migratie een
voorspellende waarde heeft voor aseptische loslating. In
deze studie wordt migratie van de ProxiLock femorale
steel (STRATEC Medical, Oberdorf, Zwitserland) met

RSA gemeten om de fixatie te schatten en het effect van
de toevoeging van een hydroxyapatiet (HA) coating te
bestuderen.

Methoden:
22 ongecoate titanium (Ti) and 20 HA-gecoate
ProxiLock prothesen werden random aan deelnemende
patiënten toegewezen. RSA metingen werden direct
postoperatief en na 2, 12 en 24 maanden uitgevoerd.
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Inleiding en vraagstelling:
Met de ‘ligament balancing’-techniek kan de rotatie van
de femurcomponent vrij variëren op geleide van de liga-
menten. Ondanks dat dit leidt tot een gebalanceerde
flexie ruimte, is er bezorgdheid dat vrije femurrotatie
zou leiden tot endorotatie van de femurcomponent en

daarbij patello-femorale problemen veroorzaakt. In deze
studie wordt het effect van ‘ligament balancing’ en corri-
gerende ligament releases op rotatie van de femurcom-
ponent onderzocht in totaleknie-artroplastiek  en verge-
leken met conventionele, botgerefereerde technieken.

Glucosamine remt de afbraak en aanmaak van extracellulaire matrix in kraakbeen-
explantaties van artrosepatiënten 

De ‘wear’-karakteristieken van een ongecementeerde acetabulumcomponent

Effecten van ligamentgestuurde knie-implantatietechniek op rotatie van de femur-
component

Resultaten:
De nauwkeurigheid van de RSA metingen lag binnen
0.3 mm (translaties) en 0.7° (rotaties). De migratie van
1 titanium prothese kon niet worden berekend. In 17
gevallen (6 Ti, 11 HA) werd geen significante migratie
gemeten. In 16 gevallen (7 Ti, 9 HA) werden na 2
maanden, migratie uitslagen gemeten tot 4 mm subsi-
dence en 9° retroversie. Deze prothesen bleken gestabi-
liseerd bij de 24 maanden evaluatie. Acht ongecoate
titanium stelen waren van aanvang af instabiel en bleven
migreren, met toenames tot 12° retroversie. Van deze 8
hadden 4 patiënten, bijkomende klinische complicaties,
die resulteerden in een revisie.

Conclusie:
Hoewel ongecoate stelen zich ook kunnen stabiliseren,

lijkt een hydroxyapatiet coating een bijdragende factor
in de fixatie van de femorale component na de ‘settling’-
periode van de eerste 2 maanden. Vier ongecoate stelen
werden gereviseerd. Vanwege het hoge aantal revisies is
de studie stopgezet. De geïmplanteerde protheses
zullen nauwkeurig worden gevolgd.

J.W.H. Luites, Sint Maartenskliniek, Afdeling OrthoResearch,
Nijmegen.
Dr. M. Spruit, G.G. van Hellemondt, dr.P. Pavlov, dr. B.A.
Swierstra, Sint Maartenskliniek Afdeling Orthopedie, Nijmegen.
Dr. J. van Limbeek, Sint Maartenskliniek Research, Development
& Education, Nijmegen, Nederland.
Dr. E.R. Valstar, Leiden Universitair Medisch Centrum,
Afdeling Orthopedie, Leiden, Nederland.

Introductie: 
Deze studie toont de polyethyleenslijtagesnelheid van
een ongecementeerde acetabulumcomponent (Mallo-
ry-Head PC-coated shell met Ringloc polyethyleen
insert, Biomet, Warsaw, USA) in verschillende periodes
van follow-up. De hypothese dat een onomkeerbare de-
formatiefase (‘creep’) wordt gevolgd door een initieel
lage en vervolgens toenemende slijtagefase, werd getest.

Methode: 
Er werden 93 ongecementeerde totale heupartroplas-
tieken bij 83 patiënten (gemiddelde leeftijd 50 jaar) met
een gemiddelde follow-up van 8,2 (3-12) jaar prospec-
tief geïncludeerd. De femurkoppenetratie volgens
Livermore werd gemeten op röntgenfoto’s direct post-
operatief en na 3, 6 en 9 jaar.

Resultaten en discussie: 
De mediane slijtagesnelheid was 0.17 mm/jaar in de
eerste 3 jaar en kan toegeschreven worden aan ‘creep’.
In de periode hierna daalde de mediane slijtagesnelheid
tot 0.07 mm/jaar (4-6 jaar follow-up) en vertoonde

daarna weer een significante stijging tot 0.27 mm/jaar
bij een follow-up van 9 jaar of meer (P = 0.041), zeer
waarschijnlijk te wijten aan polyethyleenslijtage. De slij-
tagesnelheid bij deze laatste follow-up periode was signi-
ficant hoger bij patiënten die radiologisch osteolyse ver-
toonden. De mate van slijtagesnelheid correleerde niet
met de inclinatie hoek of de femurhals-oriëntatie. Geen
van de acetabulumcomponenten werd gereviseerd.

Conclusie: 
Deze studie naar polyethyleenslijtage van een ongece-
menteerde acetabulumcomponent ondersteunt de
hypothese van initiële ‘creep’ gevolgd door een eerst
lage slijtagesnelheid die tot na 9 jaar toeneemt. Het is
daarom van belang deze patiëntengroep grondig te
controleren op slijtagesnelheid, osteolyse en loslating
van de prothese; ook of juist na 9 jaar.

J.H.M. Goosen, C.C.P.M. Verheyen, N.J.A. Tulp
Vakgroep Orthopedie en Traumatologie, Isala Klinieken (loc.
Weezenlanden) Zwolle
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Methode:
In 88 knieën werden de ligamentgestuurde lijn (spanner
met 150N) en transepicondylaire lijn intraoperatief
gemeten, beiden ten opzichte van de posterieure femur-
condylen. Preoperatieve stand en releases benodigd
voor een recht been in extensie, werden genoteerd.

Resultaten:
Er was geen significant verschil tussen de ligamentge-
stuurde (4∞ ± 3.9∞) en transepicondylaire (4∞ ± 2.5∞)
en beiden verschilden niet van 3∞ exorotatie. De grootte
van een release had significante invloed op ligamentge-
stuurde rotatie (p=0.008), terwijl de zijde van een
release en de preoperatieve stand geen invloed hadden.
Een rotatie kleiner dan 3∞ van de transepicondylaire lijn
was wel geassocieerd met mediale releases (p=0.008) en
varus knieën (p=0.056). Botgerefereerde technieken re-

sulteerden in een hoog percentage (37.5% and 43.2%
voor respectievelijk de transepicondylaire en de 3∞-lijn)
ongebalanceerde flexieruimten, terwijl bij de ligament-
gestuurde techniek alle knieën gebalanceerd zijn.

Conclusie:
De ligamentgestuurde implantatietechniek wijkt niet
significant af van de botgerefereerde technieken. Echter,
wanneer een grote mediale release moet worden uitge-
voerd, kan lichte endorotatie van de femurcomponent
ontstaan.

P.J.C. Heesterbeek en W.C.H. Jacobs, Sint Maartenskliniek
Research, Development & Education, Nijmegen, Nederland
Dr. A.B. Wymenga, Sint Maartenskliniek Department of
Orthopedics, Nijmegen, Nederland.

Osteoid osteoom van de wervelkolom, een nieuwe computergeassisteerde intrala-
esionale excisietechniek

Inleiding en vraagstelling: 
Curatieve behandeling van een spinaal osteoïd osteoom
(OO) wordt bereikt door chirurgische intralaesionale
excisie van de nidus. Hoewel peroperatieve gamma-
probe controle goede lokalisatie van de nidus oplevert is
een wijde chirurgische resectie van de OO noodzakelijk
om volledige excisie te garanderen. Bij spinale lokalisatie
van een OO leidt dit al snel tot resectie van stabiliseren-
de structuren met als gevolg de noodzaak tot een aan-
vullende spondylodese. CT-gebaseerde computergeas-
sisteerde intralaesionale ‘high-speed’ boorexcisie en
peroperatieve gamma-probe controle van de nidus kan
resulteren in een complete minimaal invasieve intralae-
sionale excisie.

Methode: 
5 patiënten met een thoracolumbale OO werden
behandeld met gecombineerde computergeassisteerde
en gamma-probe geleide intralaesionale excisie. Eén
dag voor operatie werd de patiënt geïnjecteerd met ra-
dioactief 99mTc-HDP. Peroperatief werd het niveau
van opereren gecontroleerd met de gamma-probe. Met
een CT-gebaseerde elektro-optisch navigatiesysteem

werden virtuele opnames van het OO vervaardigd door
het peroperatieve oppervlak te matchen met preopera-
tieve CT-opnames. Het OO werd intralaesionaal geëx-
cideerd met een computergeassisteerde high-speed
boor en complete excisie van de nidus werd gecontro-
leerd met een gamma probe.

Resultaten: 
Volledige excisie van de nidus werd bevestigd door de
afwezigheid van symptomen, postoperatieve CT-scans,
en histologische evaluatie. Er waren geen complicaties.
Na 6 tot 33 maanden follow-up waren alle patiënten
klachtenvrij en zonder recidief. 

Conclusies: 
De combinatie van computergeassisteerde chirurgie en
een gamma-probe geleide ‘high-speed’ boor helpt in de
lokalisatie en excisie van een OO in de wervelkolom met
als resultaat curatieve intralaesionale resectie.

W.J. Pluymakers, C.J. Baayen, dr. R. Pijpers, afdelingen
Orthopedie en Nucleaire geneeskunde VUmc, Amsterdam

Flexielaxiteit bij een totaleknieprothese: een objectieve en betrouwbare meetmetho-
de voor het bepalen van de collaterale laxiteit van een totaleknieprothese in flexie.

Inleiding:
Flexielaxiteit is een bekend fenomeen dat postoperatief
kan optreden bij patiënten met een totale knieprothese
(TKP). Het presenteert zich meestal met pijn, instabili-

teit en een beperkte kniefunctie. Probleem is dat er geen
betrouwbare meetmethode voorhanden is om deze
flexielaxiteit bij een klinische verdenking vast te stellen.
Dit onderzoek presenteert een meetmethode welke op
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objectieve wijze de collateraalstabiliteit van de postope-
ratieve knie kan bepalen. Daarnaast wordt er een eerste
indicatie gegeven voor de gemiddelde collaterale kniel-
axiteit postoperatief.

Methode:
In een testapparaat is gemiddeld 3 jaar postoperatief bij
acht TKP patiënten de collaterale laxiteit in 70 graden
knieflexie vastgesteld middels röntgenopnamen in een
varus- en valgusstress. Het opleggen van het varus/val-
gusmoment is gestandaardiseerd en bedraagt 9 N/m.
Iedere patiënt is door twee verschillende ‘observers’
gemeten en met behulp van een ‘limits of agreement’-
analyse is de ‘interobserver’-betrouwbaarheid van de
meetmethode bepaald.

Resultaten:
De gemiddelde laterale en mediale laxiteit van de postope-
ratieve TKP knie zijn respectievelijk 5.46 ± 2.06 graden en
3.03 ± 2.24 graden. De ‘limits of agreement’ zijn 3.1 ± 1.2
graden met een structureel verschil van 0.5 graden.

Conclusie:
De meetmethode heeft een goede interobserver be-
trouwbaarheid en lijkt geschikt om met name bij de
doelgroep, patiënten met een collaterale knielaxiteit meer
dan 5 graden, objectief de laxiteit te kunnen bepalen.

C.T.H. van Hal, H. Tuinenga, W. Jacobs en dr. A.B. Wymenga.
Afdeling orthopedie Sint Maartenskliniek, Nijmegen.

Levert een totaleknieprothese met ‘mobile bearing’ en posterieure shift betere
prestaties?

Inleiding:
Het ‘mobile bearing’-ontwerp staat een meer natuurlij-
ke rotatie toe, het bezit de mogelijkheid om eventuele
malrotaties van de componenten onderling te corrige-
ren. Wanneer dit gecombineerd wordt met een automa-
tische posterieure shift mag een verbetering van het
functioneren van de prothese verwacht worden.

Methode:
In deze gerandomiseerde klinische studie worden de
AGC (Biomet, Warsaw, IN) en de TRAC (Biomet,
Warsaw, IN) met elkaar vergeleken. The AGC (Anatomic
Graduated Components) is een ‘fixed bearing’ (mono-
block), flat-on-flat ontwerp, terwijl de TRAC (Two
Radius Area Contac) een ‘mobile bearing’-system is met
een tweeassen-concept, waarbij flecteren een posterieure
shift bewerkstelligt. 102 Totaleknieprotheses werden ge-
randomiseerd, waarbij 49 TRAC en 53 AGC systemen
werden geplaatst. Metingen werden verricht aan de hand

van WOMAC, SF-36 en KSS scorelijsten. Naast preope-
ratief werden op 3, 6, 12 en 24 maanden postoperatief
deze scores bepaald.

Resultaten:
Het type prothese was op geen enkel postoperatief
moment van invloed op de verschillende scores of de
gemeten maximale flexie. Forse toename van alle scores
vindt plaats binnen de eerste 3 maanden na de ingreep.

Conclusie:
De totale knieprothese met mobile bearing en posteri-
eure shift levert geen meetbaar voordeel, wanneer
gemeten met de WOMAC, SF-36 en KSS.

Dr. L.L.A. Kleijn, W.G.H. Meijers, H.H.J. Noten, dr. I.C.
Heyligers
Afdeling orthopedie, Atrium Medisch Centrum, Heerlen

Inleiding:
Oudere patiënten met een hoog mortaliteitsrisico bij re-
visiechirurgie worden flink gehinderd door een losse
heupprothese. Loslating wordt vooral veroorzaakt door
osteolyse geïnduceerd door slijtagedeeltjes, leidend tot
vorming van een synovium-achtige interfacelaag. We
onderzochten of, als alternatief voor revisiechirurgie,
intra-articulaire toediening van een adenovirale vector
coderend voor NTR, gevolgd door de pro-drug
CB1954, in staat was om voldoende interfaceweefsel te

Gentherapie bij de behandeling van protheseloslating - voorlopige resultaten van
een Fase-I klinische studie

doden om fixatie van de prothese met cement te be-
werkstelligen. 

Methoden:
We rapporteren de eerste 7 patiënten van een fase-I
studie van 12 patiënten. Na injectie van vector en pro-
drug worden 3 gaten geboord in het femur en één in
het acetabulum. Vervolgens wordt laagviskeus cement
(Osteopal, Biomet Merck, Sjöbo, Sweden) geïnjecteerd
onder doorlichting.
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Resultaten:  
Er waren geen bijwerkingen van de vector-injectie
(3x109 to 3x1010 deeltjes). Zes uur na de pro-drugin-
jectie kregen 5 van de 7 patiënten last van misselijkheid
en overgeven (WHO graad 1-3), een vaak gerapporteer-
de reactie op deze pro-drug. Er werd een stijging van
transaminase gezien bij 5 patiënten en die was opvallend
bij 5 patiënten (WHO graad 2). 14 tot 20 ml cement
kon vervolgens geïnjecteerd worden in de periprotheti-
sche ruimte. Cementinjectie was succesvol in 6 patiënten
resulterend in fixatie van de prothese. Deze patiënten
ondervonden een grote vermindering van pijn tijdens de
follow-up (max. 6 maanden) en hadden een verbetering
in loopafstand. Twee patiënten zijn intussen overleden
aan oorzaken niet gerelateerd aan de gentherapie.

Conclusie:
De huidige studie is de eerste die in-vivo intra-articulai-
re adenovirale gentherapie gebruikt in een klinische
setting. Onze voorlopige resultaten suggereren dat gen-
therapie en cementinjectie voor heupprothese refixatie
klinisch mogelijk is.

J.J. de Poorter, T.W.J. Huizinga, R.C. Hoeben, R.G.H.H.
Nelissen, Afdeling orthopedie Leids Universitair Medisch
Centrum, Leiden.
J. Ellis en A. Mountain. ML Laboratories plc, Keele,
Staffordshire, England

Een team bestaande uit plastisch chirurgen, een alge-
meen chirurg en 2 orthopedisch chirurgen, een anest-
hesist en 3 verpleegkundigen bezocht op verzoek
Sumatra in januari en februari 2005.
De samenwerking vooral tussen de plastisch chirurgen
en de orthopeden bleek zeer effectief.
Van groot belang bleek dat een aantal hulpverleners de
taal sprak en op de hoogte was van de lokale gebruiken.

Ervaringen in Sumatra na de Tsunami.

Zorgelijk bleek dat de kennis van simpele wond en
fractuur behandeling dreigt te verdwijnen.
World Orthopedic Concern ziet het als haar taak om
ervoor te waken dat deze kennis niet verloren gaat.
Aan de hand van foto materiaal zullen deze overwegin-
gen worden toegelicht.

Dr. G. Olijhoek

Introductie:
De potentiële gevaren van het gebruik van allogeen
bloed na een operatie hebben geleid tot een meer res-
trictief transfusiebeleid en alternatieven om dit gebruik
te beperken. Het opvangen van wondbloed de eerste 6
uur na operatie en het retransfunderen is zo een alterna-
tief. Deze gerandomiseerde serie was ontworpen om de
effectiviteit van het reïnfunderen van wondbloed te
evalueren. Daarnaast werd gekeken naar complicaties
waaronder koortsreacties.

Materiaal en methode:
160 patiënten die een totaleheup- of knieoperatie on-
dergingen werden geïncludeerd. Het Hb-gehalte pe-
rioperatief, de hoeveelheid geretransfundeerd bloed en
complicaties werden verzameld. Speciaal werd gelet op
koortsreacties

Resultaten:
Gemiddeld werd 308 ml wondbloed opgevangen in de
studiegroep. Bij de totaleknieën 378 ml en 203 bij de

totaleheupen. In de studiegroep ontving een significant
lager percentage patiënten één of meer bloedtransfusies
(6% vs 19%). Dit verschil was het grootst in de TKP
patiënten (2% versus 16%) maar ook duidelijk aanwezig
bij de THP (11% versus 21%).
Het aantal koortsreacties verschilde niet tussen bij
groepen (18% versus 20%). Tevens was er geen verschil
in andere complicaties.

Conclusie:
Het gebruik van een retransfusiesysteem na totaleheup-
en kniechirurgie is een effectieve methode om het aantal
allogene bloedtransfusies te verminderen. Bij TKP
operaties kan het aantal allogene transfusies tot nihil
terug gebracht worden. Het retransfunderen van
wondbloed gaf niet meer koortsreacties.

A.F.C.M. Moonen, P. Pilot, N. Knoors, J.J. Van Os,
A.D. Verburg

A randomised clinical trial of filtered shed blood in primary hip and knee arthroplasty
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verbluffend: geen loslating wat een prachtig gegeven is.
Ook minder ervaren operateurs ‘scoren’ kennelijk goed
en is dit een prothese die ‘surgeon proof’ is en zich ook
uitstekend leent voor opleidingsdoeleinden. 
De inleiding geeft een goed overzicht van de geschiede-
nis van de ontwikkeling van de THP en ingegaan wordt
op de diverse theorieën van het loslatingsproces
(‘particle wear disease’ en/of drukverhoging) wat meer
van toepassing lijkt te zijn op de gecementeerde dan op
de ongecementeerde THP. Zweymuller heeft 3 achteraf
zeer gelukkige keuzen gemaakt bij het ontwikkelen van
zijn ontwerp.
De steel van de prothese is biomechanisch gruwelijk,
het ziet er niet uit, een rechthoekig model wat in een
ronde schacht wordt ingebracht, maar de praktijk wijst
anders uit: loslaten doet de steel niet. Titanium blijkt
ook op de lange termijn biologisch vriendelijk te zijn
met een voortreffelijke osseo-integratie. De gevreesde
stress-shielding en botresorptie treden minimaal op.
Ook het ontwerp van de cup blijkt een goede keuze te
zijn geweest. Niettemin zijn de resultaten iets minder
goed dan die van de steel. Loslating treedt echter weinig
op evenals de gevreesde slijtage en breuken van de
insert. Dit kwam bij vele andere modellen voor met dra-
matische gevolgen voor de revisie waarbij de gehele in-
gegroeide cup verwijderd moest worden. 
De diverse hoofdstukken gaan in op de opgesplitste re-
sultaten van de 754 THP’s en een apart hoofdstuk over
de 10-jaarsresultaten die wat de steel betreft zeer goed
zijn, zelfs bij patiënten jonger dan 50 jaar.
Het aantal postoperatieve complicaties is gering: 5% dis-
locaties waarbij 1% een open repositie/revisie uitge-
voerd moest worden. De Harris Hip score geeft wat
wisselende uitslagen wat mogelijk het gevolg is van het
feit dat bij deze score appels en peren worden opgeteld.
Een varuspositie van de femursteel zou een betere score
geven (blz 49), er zou geen verschil zijn (blz 99) of toch
weer wel (blz 111). Men zou liever de data opgesplitst
hebben, zodat een indruk verkregen kan worden over
de onderdelen van de hipscore zoals Trendelenburg,
pijn en functie. Men kan zich voorstellen dat postopera-
tieve pijn ook operateur gerelateerd is, evenals een

Proefschriftbespreking

T. Vervest.  Zweymuller cementless total hip arthroplasty with two designs of
titanium rectangular stem and a titanium threaded cup. Academisch proef-
schrift.
De Zweymuller totaleheupprothese (THP) is een van
de eerste cementloze THP’s en wordt nu 25 jaar
gebruikt. Hoewel de resultaten van de gecementeerde
(Charley) THP’s de gouden standaard zijn, lijkt daar
verandering in te komen en gaat men steeds meer over
op cementloze THP’s.

Vervest en medewerkers hebben veel werk verricht omde
resultaten van 754 Zweymuller THP’s te onderzoeken.
Drie onderzoekers hebben de resultaten van 17 ortho-
peden in 5 ziekenhuizen nagekeken, waarbij ook nog
een modificatie van het ontwerp werd meegenomen. Al
met al zou men denken dat er veel variabelen zijn, maar
een ding is zeker, de resultaten van de femursteel zijn
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Abraam de Swaan schreef ooit ‘de moderne geneeskun-
de heeft onze levens verlengd, maar met de verkeerde
helft’.  Eén van de vervelendste en meest voorkomende
aspecten van de ‘verkeerde helft’ is de lage rugpijn. Bijna
80% van alle mensen boven de 40 jaar heeft periodes
met lage rug pijn doorgemaakt. Slechts bij een klein per-
centage van deze mensen is dit te herleiden tot een
duidelijk omschreven oorzaak zoals spondylolisthesis,
deformiteit, fractuur, infectie of tumor. De rest is slacht-
offer van het ‘gewone’ verouderingsproces van onze
lumbale wervelkolom die, dankzij onze eigenwijze
voorouders die op hun achterste poten gingen staan, le-
venslang mishandeld wordt door ongeoorloofde belas-
tingen en krachten. Dit verouderingsproces begint
meestal bij veranderingen in de discus intervertebralis
en leidt uiteindelijk tot een regelrechte lumbosacrale
artrose. De enorme omvang van deze problematiek
samen met het onvermogen van de moderne genees-
kunde om hiervoor een adequate oplossing te vinden en
de slechte correlatie tussen radiologische beelden en
klinische aspecten leiden tot een omvangrijke mythevor-
ming rond ‘de lage rugpijn’. Hebt u wel eens iets
gehoord over ‘aspecifieke heuppijn’? Welnu, ‘aspecifieke
lage rugpijn’ is een echte, door artsen en de overheids-
dienaren gesanctioneerde ‘officiële’ diagnose. Dit drijft
natuurlijk een aanzienlijke groep wanhopige patiënten
in de armen van allerlei vormen van kwakzalverij. Wij
artsen hebben een vervelende neiging de problemen
waarvoor wij geen goede oplossingen kunnen vinden te
bagatelliseren en zijn daardoor medeverantwoordelijk
voor deze toestand. De enige remedie tegen het ‘my-
thologiseren’ is het onderwerp op te nemen in het
domein van wetenschappelijk onderzoek. 
Een van de meest controversiële oplossingen voor de
lage rug problematiek is de chirurgische behandeling.
Collega Maarten Spruit, in navolging van collega Paul
Pavlov, heeft met dit proefschrift een belangrijke
bijdrage geleverd aan de wetenschappelijke benadering
van deze controversie. Hij toont aan dat de waarde van
nieuwe behandelingsmethoden, in dit geval IDET (in-
tradiscal electrothermal treatment), getoetst kan
worden met goed opgezette studies met een betrekke-
lijk klein aantal patiënten zonder een grote groep

mensen bloot te stellen aan de gevaren van een ineffec-
tieve invasieve techniek. We moeten ons afvragen hoe
het kan dat dit soort behandelingen überhaupt toegang
kunnen krijgen in de klinische praktijk zonder dergelijke
studies. Het zou niet mogelijk zijn de meest onschuldi-
ge pijnstiller op de markt te krijgen zonder een aantal
studies met strenge eisen. Blijkbaar vinden we een
pilletje gevaarlijker dan een magnetronnetje die in onze
rug wordt gestoken. 
De meest toegepaste chirurgische behandeling voor de-
generatieve lage rug problemen is spondylodese. Dat is
op zich een logische keuze want fusie is de oplossing van
de natuur voor lumbale artrose en de mensen met milde
vormen van rugpijn blijken spontane fusies te ontwikke-

Trendelenburg. Verder wordt bij de Harris Hip score
niet duidelijk gedifferentieerd tussen bursitisachtige
klachten en pijn van het heupgewricht zelf waarbij
ook nog de diverse componenten (steel of cup?) een
rol spelen.

Concluderend zou ik willen stellen dat Ton Vervest fraai

werk verricht heeft. Het proefschrift is zeer aanbeve-
lingswaardig voor diegenen die nog twijfelen. Ook is de
Zweymuller-prothese goed voor revisies en voor kop-
halsprothesen en nogmaals, in een opleidingssituatie is
het naar mijn mening een perfecte prothese.

Dr. A.J.W.  Marsman

Maarten Spruit. Surgical treatment of degenerative disc conditions of the
lumbar spine. Academisch proefschrift. Universiteit Utrecht, 15 maart 2005.
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Vorig jaar promoveerde Stefan Bolder aan de Katholieke
Universiteit Nijmegen op een dissertatie gebaseerd op 7
internationale publicaties over diverse aspecten van de
techniek met geïmpacteerde  botpartikels voor de be-
handeling van botdefecten bij de (revisie) totaleheu-
partroplastiek. Een zeer fraai proefschrift (met een citaat
van Freddy Mercury aan het begin) uit het lab dat oor-
spronkelijk is gestart door Tom Slooff en Rik Huiskes,
en nu gerund wordt door hun opvolgers Wim Schreurs,
Pieter Buma en Nico Verdonschot. 
In het inleidend hoofdstuk wordt de techniek kort toe-
gelicht en worden de doelen van het onderzoek gefor-
muleerd: (1) rapportage van de klinische – en radiologi-
sche resultaten na het gebruik van geïmpacteerde
botpartikels bij de behandeling van defecten in het ace-
tabulum; (2) het ontwikkelen van een in vitro model
voor reconstructie van acetabulum defecten om
factoren te kunnen evalueren die stabiliteit van de cup
beïnvloeden met gebruik van deze techniek; (3) het
testen van de mechanische stabiliteit bij het gebruik van
kunstbot als impactiemateriaal; (4) het analyseren vanuit
een biomechanisch- en histologisch standpunt van het
gepubliceerde hoge complicatiepercentage van geïmp-
acteerde botpartikels in het femur.
In hoofdstuk 2 worden de klinische – en radiologische
resultaten beschreven van 27 primaire gecementeerde
totaleheupprothesen met een acetabulaire reconstructie
bij heupdysplasie. Voor de impactie kon dus autoloog
bot worden gebruikt, het meest ideale materiaal voor
deze techniek. De resultaten waren dan ook goed; een
cumulatieve overleving van 96.3 % na 5 en 10 jaar. De

conclusie is dat dit een veilige en aantrekkelijke techniek
is voor de behandeling van botverlies bij heupdysplasie.
De geïmpacteerde botlaag was ten minste 5 mm dik. De
relatie tussen cupfixatie en dikte van deze laag wordt

len. Hoewel al ruim een halve eeuw verschillende metho-
des zijn ontwikkeld voor wervelfusies was het tot voor
kort niet bekend of deze behandeling beter was dan con-
servatieve behandeling (vaak een synoniem voor ‘benign
neglect’). Een Multicenter ‘randomised clinical trial’
(RCT) uit Zweden heeft aangetoond dat een operatieve
fusie tot een beter functioneel resultaat leidt; hoewel de
gunstige effecten van een operatie, zoals ook door Paul
Pavlov is aangetoond, lijken af te nemen na een aantal
jaren waarschijnlijk als gevolg van voortschrijdende dege-
neratieve processen in de aangrenzende segmenten. Het
belangrijkste discussiepunt blijft hoe we de segmenten
vast krijgen en hoe we kunnen vaststellen of ze wel of niet
vastgegroeid zijn. Spruit toont met zijn studies aan dat
het eigenlijk niet zo gemakkelijk is voldoende stabiliteit te
creëren om een betrouwbare fusie te bewerkstelligen. De
‘cages’ die ontworpen zijn om de teleurstellende resulta-
ten van ALIF of PLIF met bekkenbot te verbeteren

hebben zelf geleid tot andere problemen. Net als bekend
bij heupprothesen, blijken kleine veranderingen in (cage)
design grote gevolgen te kunnen hebben op het functio-
neren. Een ander probleem is dat de metalen cages het
zicht op röntgenfoto’s belemmeren zodat een beoorde-
ling van het succes van fusie erg moeilijk wordt. Nieuwe
materialen en nieuwe beeldvormende technieken kunnen
hier een uitkomst bieden. Met zijn studies heeft Spruit
belangrijke bijdrages geleverd aan deze discussies. 
Het is toe te juichen dat de collega’s van de grootse or-
thopedische kliniek van Nederland ondanks hun zeer
drukke praktijk steeds meer de nadruk leggen op het
belang van degelijk wetenschappelijk onderzoek. Want
de enige manier om de elementen van ons ‘barbiers vak-
manschap’ in het chirurgische metier te ‘upgraden’ is ons
handelen te toetsen met wetenschappelijke methodes.

Dr. F.C. Öner

S.B.T.Bolder. Defect Reconstruction with Impacted Morsellized Bone Grafts
in Total Hip Arthroplasty. Academisch proefschrift. Katholieke Universiteit
Nijmegen.
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ndgenoemd, maar er is geen poging ondernomen om dit
door meting te kwantificeren. Geprobeerd werd de cup
anatomisch te plaatsen, maar ook het geringe aantal
hooggeplaatste cups gaf dezelfde goede resultaten.
In hoofdstuk 3 worden klinische- en radiologische re-
sultaten beschreven van dezelfde techniek, maar nu bij
62 revisies. Hier werd dus allograft bot geïmpacteerd.
De patiënten werden voorzichtig nabehandeld met
volledige belasting na 3 maanden. De Kaplan Meier
overlevingscurve van de cup met als eindpunt revisie
waren voor 10- en 15-jaarfollow-up respectievelijk 93%
en 79%. Met als eindpunt aseptische loslating waren
deze respectievelijk 96% en 84%. Biopsie toonde soms,
ook na langere tijd, gebieden zonder botombouw. De
relatie tussen migratie en de grootte en kwaliteit van de
botpartikels wordt besproken. De goede resultaten on-
dersteunen het feit dat de oorspronkelijke Nijmeegse
techniek nog steeds wordt toegepast met als enige mo-
dificatie dat men niet meer een metalen gaasje plaatst
tussen de botplastiek en het cement, omdat dit geen
toegevoegde waarde bleek te hebben.
In de hoofdstukken 4, 5 en 6 wordt een in vitromodel
beschreven van cupfixatie met geïmpacteerde partikels,
met een cavitair defect al dan niet in combinatie met een
segmentaal defect, en vergeleken met een kadavermo-
del. Beide modellen geven vergelijkbare resultaten. Bij
gebruik van kleinere partikels werd statistisch meer
migratie gezien evenals bij impacteren van de graft met
een linksdraaiende cupreamer in plaats van de, speciaal
ontworpen, drevels en een hamer. Men adviseert dan
ook een partikeldiameter van ten minste 7-10 mm en
gebruik van een hamer en drevels. Dit in vitromodel
werd gebruikt om, met behulp van RSA en mechani-
sche belasting de stabiliteit te meten bij gebruik van
TCP/HA partikels van verschillende grootte in combi-
natie met humaan bot. De resultaten werden vergeleken
met primair gecementeerde cups. De gecementeerde
cups zonder graft toonden de meest constante resulta-
ten en beste fixatie, het gebruik van humane botparti-
kels gaf de grootste spreiding en meeste migratie. De
minste migratie bij impactie werd gezien bij een combi-
natie van grote TCP/HA partikels in combinatie met
humaan bot. Dit is in overeenstemming met een verge-
lijkbaar onderzoek bij steelrevisie van een andere onder-
zoeksgroep (JBJS 2005;87B:267-71). Het model werd
vervolgens gebruikt voor onderzoek van segmentale
defecten, waarbij de exacte maten van het defect
overigens niet zijn vermeld. Ook hierbij werd meer sta-

biliteit gemeten als TCP/HA partikels werden
gemengd met botpartikels. De cups met een segmentaal
defect lieten meer migratie zien dan cups met alleen een
cavitair defect. Dit wordt verklaard door de grotere
dikte van de graft die meer migratie toelaat. Mechanisch
bestaan er dus voordelen aan het toevoegen van
TCP/HA aan botpartikels. Of dit ook biologisch zo is
moet nog worden onderzocht.
Vervolgens wordt ‘impaction grafting’ van een gece-
menteerde steel onderzocht met een in vitro onderzoek
met geiten femora. Waarom hier niet humane femora
worden gebruikt of een model met ‘saw bones’ blijft
onduidelijk. Men refereert hier naar eerder onderzoek
met dit model uit 1994. Behandeling van het segmenta-
le defect met een massieve graft of met een metalen gaas
wordt vergeleken met een intact femur of een segmen-
taal defect zonder extra augmentatie. Hier worden de
maten van het segmentale defect wel aangegeven; 4.5
cm x 2 cm. Partikelgrootte is 2-5 mm. Er wordt een gei-
tenmodel Exeter steel geplaatst; dubbel getaperd en
gepolijst. Alle onbehandelde segmentale defecten en
een femur in de intacte groep faalden bij een bepaalde
mechanische belasting en geen van de behandelde
femora faalde. De kleinste standaarddeviatie werd
gevonden bij de intacte femora en bij gebruik van een
metalen gaas. Er werden geen statistisch significante
verschillen gevonden tussen de massieve graft groep en
de metalen gaas groep. De suggestie dat een massieve
graft de revascularisatie van de bot graft remt werd his-
tologisch bewezen (en apart gepubliceerd); onder het
metalen gaas werd significant meer gerevasculariseerd
bot aangetroffen. Het hoge percentage periprotheti-
sche fracturen werd verklaard door de grootte van het
defect; 70% van de steellengte. Dit model is daarom dan
ook slecht vergelijkbaar met de gemiddelde klinische
casus; bij zo een defect zou men een extra lange
(Exeter) steel gebruiken. Toen de promovendus tijdens
de oppositie hierop werd gewezen was zijn antwoord
dat dit juist daarom een extra kritisch model was. De
vraag is of dit klopt. Een zeer lezenswaardig proefschrift,
gebaseerd op diverse in vitro en klinische studies, met
direct toepasbare duidelijke resultaten voor de kliniek.
Het lukte overigens niet om de geiten postoperatief ge-
deeltelijk te laten belasten, ondanks de grote ervaring
die men met deze dieren heeft in Nijmegen, en ondanks
Freddie Mercury.

Dr. I.C.Heyligers.
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Vraagstelling Bestaat er een grotere kans op een dislo-
catie van een totale heupartroplastiek (THA) bij
patiënten met reumatoïde artritis (RA) dan bij de
indicatie osteoarthrosis (OA) bij een laterale (anterola-
terale of transgluteale) benadering?

Opzet Prospectieve observationele incidentiestudie met
controlegroep (follow-up 2 jaar).

Locatie Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam.

Patiënten en Interventie Alle 410 patiënten bij wie in
de periode 1996-2000 een ongecementeerde THA
(EPF-cup, Zweymüller-steel, 28mm kopje) werd
geplaatst wegens OA (primair of posttraumatisch;
N=340) of RA (N=70). 

Uitkomstmaat Risicofactoren voor dislocatie van een
THA. Primair: RA; secundair: geslacht, leeftijd, eerdere
heupchirurgie, ervaring chirurg, benadering en malpo-
sitie acetabulumcomponent.
Statistiek: de 2e auteur (statisticus) heeft zich verdien-
stelijk gemaakt met een grote verscheidenheid aan
testen die te ver voeren om hier te bespreken.

Resultaten en Conclusies Luxatiepercentage voor RA
van 10% (7 heupen, allen posterieure luxaties) is signifi-
cant hoger dan dat voor OA (3%, 10 heupen, 5 posteri-
eure, 4 anterieure luxaties, 1 onbekend) waarbij de
groepen voor andere variabelen niet statistisch signifi-
cant verschillen. 
Uit de multivariabele regressieanalyse kwam verder naar
voren dat enkel malpositie van de cup in verhoogde in-
clinatie (>55 graden) of anteversie (>20 graden) een
nadere onafhankelijke risicofactor is voor een dislocatie.

Commentaar De studie is een prospectieve waarbij de
mogelijkheid om patiënt- gerapporteerde uitkomstma-
ten te gebruiken onbenut is gebleven.
Intuïtief lijkt 10% luxaties veel te hoog; zeker bij een

(antero)laterale benadering van het heupgewricht. Een
andere luxatiestudie, weliswaar met een posterieure be-
nadering, komt op een vergelijkbaar percentage van
11.1 voor RA en 1.1% voor OA.1 Wel is het zo dat de
Arnhemse collega’s 3.8% dislocaties THA bij RA
(N=52) en 1,3% bij OA (N=775) scoren met hun
achterste benadering.2 Een recente studie stelt het
relatieve risico op dislocatie van een THA bij RA op 50%
hoger dan bij OA.3
Raadselachtig is het zeer hoge percentage posterieure
dislocaties (RA-groep 100%,  OA: 56%) en de voor de
hand liggende vraag waarom een verhoogde anteversie
een risicofactor is voor de gehele groep wordt niet be-
antwoord. Een verklaring zou gelegen kunnen zijn in de
radiologische meetmethode van de anteversie op een
‘true lateral’ waarvan bekend is dat deze een  zeer ge-
standaardiseerde opname vereist en dan ook nog
variaties tot 20 graden kan opleveren.4 Bovendien is het
vreemd dat de gekozen definitie voor cupmalpositie
überhaupt enige retroversie, maar zeker die van 20
graden als niet afwijkend beschouwd bij een
(antero)laterale benadering.
De kracht van deze studie ligt in de opzet met controle-
groep en gebruik van 1 soort prothese.

1. Kita M, Nakashima Y, Jingushi S et al. Reumatoid artritis is a
risk factor for the dislocation after total hip arthroplasty.
Proc Ann Meet AAOS 2004; 408.

2. van Stralen GMJ, Struben PJ en van Loon CJM. The
incidence of dislocation after primary total hip arthroplasty
using posterior approach with posterior soft-tissue repair.
Arch Orthop Trauma Surg 2004; 123:219-22.

3. Daniel B, von Koch M, Schleck CD en Harmsen WS. The
cumulative long-term risk of dislocation after primary
Charnley total hip arthroplasty. J Bone joint Surg 2004;
86A:9-14.

4. McCollum DE, Gray WE. Dislocatio after total hip arthro-
plasty. Causes and prevention. Clin Orthop Res 1990;
261:159-70.

C.C.P.M. Verheyen

Nederlands onderzoek in buitenlandse tijdschriften

Increased risk of dislocation after primary total hip arthroplasty in inflamma-
tory arthritis.
R.E. Zwartelé, R. Brand en H.C. Doets. Acta Orthop (Scand) 2004;75:684-90.
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Arixtra is een selectieve factor Xa remmer. Het is 2 maal
zo effectief als enoxaparine bij de preventie van veneuze
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Met interesse hebben we het artikel van collegae van
Steijnen en Driessen ‘Multipele epifysaire dysplasie en
multipele osteochondrose, twee witte raven in één
gezin, toeval of niet?’ in het NTvO (2004 (4)) gelezen.
Er resten nog enkele kanttekeningen.
Dit artikel beschrijft 2 vermeende entiteiten van skelet-
afwijkingen, die bij de genoemde casus toevallig samen-
vallen. Het kan inderdaad toeval zijn, maar beiden
stoornissen bevinden zich op epifysair niveau en hoeven
dus niet per definitie als losstaande entiteiten te worden
gezien.
Hoewel de kinderarts middels chromosomaal onder-
zoek bij de patiënt op 9-jarige leeftijd geen afwijkingen
heeft kunnen vinden, zou er op genniveau wel degelijk
een afwijking gevonden kunnen worden.
Wat de auteurs heel verstandig hebben gedaan, is het
navragen naar andere familieleden. Hier ligt vaak de

oplossing van het probleem. Omdat de term Multipele
Epifysaire Dysplasie (MED) meerdere typen bevat
(EDM1 – EDM5) met meerdere subtyperingen, zou er
op genetisch vlak uitspraak kunnen worden gedaan
over de relatie tussen de vermeende 2 witte raven. Ook
bij de vader en oma van de mannelijke patiënt uit de be-
schreven casus kan worden nagegaan, of er ook bij hen
geen sprake is van een subtypering van een EDM-type.
Ook ten aanzien van eventuele ‘genetic counselling’ is
het consulteren van een klinisch geneticus een waarde-
volle optie.
Toch een lezenswaardig artikel, waaruit blijkt, dat de or-
thopedie genetisch gezien alleen nog maar dimensies
rijker kan worden.

Dr A.K. Mostert, Isala Klinieken, Locatie Weezen-
landen, Zwolle.
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MEER OVER ARIXTRA® / Verkorte productinformatie
Samenstelling: Arixtra® 2,5 mg/0,5 ml, oplossing voor injectie, bevat per voorgevulde spuit (0,5
ml) 2,5 mg natriumfondaparinux. Indicatie(s): 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 knie-
operatie. Preventie van Veneuze Trombo-Embolie (VTE) bij medische patiënten waarbij een
hoog risico op VTE verwacht kan worden en die geïmmobiliseerd zijn te wijten aan een acute
ziekte zoals hartinsufficiëntie en/of acute ademhalingsstoornissen, en/of acute infectieuze of
inflammatoire ziekte. Dosering: Patiënten die een belangrijke orthopedisch chirurgische
ingreep ondergaan: 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 tot-
dat het risico op veneuze trombo-embolie verminderd is, maar tenminste 5 tot 9 dagen na de
ingreep. Het tijdstip van toediening (6 uur na het sluiten van de wond) dient strikt te worden
aangehouden bij de volgende patiëntengroepen: oudere patiënten (≥ 75 jaar), patiënten met
een laag lichaamsgewicht (< 50 kg) en in geval van matige nierinsufficiëntie (Clcrea tussen 20 en
50 ml/min). Bij patiënten met een matige nierinsufficiëntie moet een aangepaste dosering wor-
den overwogen. Medische patiënten met een hoog risico op trombo-embolische complicaties
gebaseerd op een indivuduele risico beoordeling: de aanbevolen dosering van Arixtra is 2,5 mg
eenmaals daags toegediend via subcutane injectie. De behandelingsduur van 6 tot 14 dagen is
klinische bestudeerd. Contra-indicaties: Bekende overgevoeligheid voor fondaparinux of voor
een van de hulpstoffen, actieve klinisch significante bloeding, acute bacteriële endocarditis, ern-
stige nierinsufficiëntie (Clcrea < 20 ml/min). Waarschuwingen: Alleen voor subcutane toedie-
ning. Het mag niet intramusculair worden toegediend. Voorzichtigheid dient te worden
betracht bij patiënten met een verhoogd bloedingsrisico zoals patiënten met congenitale of ver-
worven bloedingsstoornissen, een actieve ulcererende gastrointestinale aandoening, een recen-
te intracraniale bloeding of kort na een hersen-, ruggenmerg- of oogoperatie. Arixtra mag niet
worden gebruikt met middelen die een verhoogd bloedingsrisico kunnen veroorzaken zoals
desirudine, fibrinolytische agentia, GP IIb/IIIa receptor antagonisten, heparine, heparinoïden en

laag-moleculair-gewicht-heparine. Voorzichtigheid dient te worden betracht bij patiënten die
andere plaatjesremmers of NSAID’s gebruiken. Een verhoogd risico kan optreden bij spinale en
epidurale anesthesie, het ontstaan van epidurale of spinale hematomen kan niet worden uit-
gesloten bij het gelijktijdig gebruik van Arixtra en spinale of epidurale anesthesie of spinale
punctie, vooral bij gebruik van postoperatieve epidurale verblijfscatheters. Arixtra dient met
voorzichtigheid te worden toegediend bij oudere patiënten, patiënten met een laag lichaams-
gewicht, bij matige nierinsufficiëntie en bij ernstige leverinsufficiëntie. Totdat er meer ervaring
is opgedaan met Arixtra, wordt het controleren van het aantal bloedplaatjes aan het begin en
het eind van de behandeling aanbevolen. Niet gebruiken bij patiënten met een heparine-geïn-
duceerde trombocytopenie. Zwangerschap: Niet gebruiken tijdens de zwangerschap, tenzij
strikt noodzakelijk. Het geven van borstvoeding wordt niet aanbevolen tijdens de behandeling
met fondaparinux. Bijwerkingen: Deze ongewenste effecten moeten in de chirurgische en
medische context worden geïnterpreteerd. Vaak is gemeld: anemie, bloedingen, trombocyt-
openie, purpura, afwijkende leverfunctietesten en oedeem. Soms is gemeld: trombocytemie,
evenwichtsstoornis, duizeligheid, hoofdpijn, hypotensie, misselijkheid, braken, buikpijn, dys-
pepsie, gastritis, constipatie, diarree, (erythemateuze) uitslag, pruritis, reacties op de injectie-
plaats, koorts, perifeer oedeem, wondafscheiding, dyspnoe en pijn op de borst. Bijwerkingen
die zelden zijn gemeld zijn overgevoeligheid, intracraniale/intracerebrale en retroperioneale
bloedingen. Verpakking: Arixtra 2,5 mg/0,5 ml oplossing voor injectie is verkrijgbaar in ver-
pakkingen van 2 of 10 voorgevulde spuiten. Aflevering en Vergoeding: U.R. Arixtra® wordt
volledig vergoed. Voor prijzen zie Z-index. 

Voor meer informatie zie de geregistreerde productinformatie
GlaxoSmithKline BV, 
Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ  Zeist, Tel.(030) 693 81 00. Maart 2005.
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Het bestuur van de Osteoporose Stichting stelt op advies
van de Wetenschappelijke Raad van de Osteoporose
Stichting (WROS) ieder jaar een prijs (Dr. Sijmen
Duursma Prijs) van € 2.500 (zegge tweeduizend vijf-
honderd euro) ter beschikking voor origineel weten-
schappelijk werk dat haar doelstellingen ondersteunt.

De prijs zal worden toegekend op grond van beoorde-
ling van een proefschrift, rapport of werkstuk in de vorm
van een afstudeerscriptie, onderzoekverslag of weten-
schappelijke artikelen in het kader van een hogere be-
roepsopleiding of een universitaire opleiding. Een sa-
menvatting van het werkstuk, dat eigendom blijft van de
inzender, zal ook aan de Osteoporose Stichting ter be-
schikking worden gesteld voor publicatie in het kwartaal-
blad BROS – Osteoporose Nieuws. De publicatie zal
plaatsvinden in samenwerking met de WROS (uiteraard
in nauwe samenwerking met de prijswinnaar).

Nu de DBC’s in volle omvang van start zijn gegaan,
worden steeds meer vragen gesteld over de techniek, de
vorm en de inhoud van het nieuwe bekostigingssys-
teem. Daarom geeft de Orde hier schematisch weer wié
wélke informatie wáár kan halen. Op koepelniveau
worden de effecten van de DBC-invoering middels mo-
nitoring kritisch in de gaten gehouden en blijven
partijen nauw overleg voeren over oplossing van de
problemen en de communicatie daarover. Vooral voor
de technische toepassing van DBC’s is nog veel aan-
dacht nodig.  

Websites
Op verschillende websites staat informatie over DBC’s,
met elk een andere insteek of doelgroep. Via de websites
kunnen belangstellenden nieuwsbrieven aanvragen.
- DBC Onderhoud geeft informatie over de DBC-sys-

tematiek, registratie en validatie, de DBC leergang en
achtergronddocumentatie op: www.dbc-onderhoud.nl.
Daarnaast staat hier het format voor de aanvraag van
nieuwe DBC’s en een overzicht van de ingediende
mutatieverzoeken met de bijbehorende status. 

- Op www.minvws.nl onder het dossier DBC’s staat de
beleidsmatige en achtergronddocumentatie over het
DBC-systeem en een lijst met veelgestelde algemene
vragen. 

- Nieuw is www.werkenmetdbcs.nl die tot doel heeft
professionals van zoveel mogelijk praktische informa-
tie te voorzien, die buiten technische vragen vallen.
Tevens worden hier goede voorbeelden uit de praktijk
toegelicht. 

- Via www.ctg-zaio.nl is de themawebsite bereikbaar,
waarop aan consumenten, zorgaanbieders en zorg-
verzekeraars wordt uitgelegd wat er per 1 februari
2005 is veranderd, voor welke soort zorg deze veran-
deringen gelden en welke veranderingen voor de
toekomst gepland zijn. Verder zijn hier de DBC-
tarieven op te vragen. 

- De Nederlands Patiënten Consumenten Federatie
biedt op www.npcf.nl het dossier ‘Wat verandert er in
de zorg per 1 januari 2005?’ aan. Allerlei veranderin-
gen, waaronder die ten gevolge van de invoering van
DBC’s worden helder gepresenteerd. 

- De NVZ vereniging van ziekenhuizen biedt op

Het onderzoek moet patiëntgebonden zijn. Het moet
gaan om onderzoek met patiënten of aan (potentiële)
patiënten met osteoporose of om onderzoek aan
materiaal en/of informatie die bij deze groep personen
is verkregen. 
De taal waarin het rapport wordt gepresenteerd mag
Nederlands of Engels zijn.
Overzichtsartikelen en literatuurstudies komen niet in
aanmerking voor deelname.
De beoordeling zal geschieden door een onafhankelijke
jury van deskundigen op dit terrein. 
Geïnteresseerden worden geadviseerd – voor 1 augustus
2005 - vijf kopieën van het rapport, vergezeld van een
curriculum vitae te zenden aan het volgende adres:

Wetenschappelijke Raad van de Osteoporose Stichting
T.a.v. de heer prof. dr. J.C. Netelenbos, voorzitter
Postbus 185, 3620 AD Breukelen

Dr. Sijmen Duursma prijs 2005

Communicatie en informatie over dbc's
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www.nvz-ziekenhuizen.nl onder Besturing en Bekos-
tiging een omvangrijk dossier aan over beleidsmatige
en bedrijfsmatige aspecten van de DBC-systematiek. 

- Op www.zn.nl is onder thema’s een omvangrijk
dossier te vinden over DBC’s en onder Leeszaal infor-
matie over de DBC Inkoopgids 2005. Voor zorgver-
zekeraars en zorgaanbieders die meer inzicht willen in
de uitgangspunten van zorgverzekeraars. 

- DBC GGZ is een gezamenlijk project van brancheorga-
nisaties en het ministerie van VWS. Op www.dbcggz.nl
is alle informatie over de invoering van de DBC-syste-

De Acta Orthopaedica is het tijdschrift van de Nordic
Orthopaedic Federation (NOF). Sinds dat de NOV
zich bij de NOF heeft aangesloten is de term
'Scandinavica' uit de titel van het tijdschrift komen te

vervallen. De Acta Orthopaedica is ook op onze biblio-
theek-on-line met full paper artikelen toegankelijk. U
gaat daarvoor naar 'Bibliotheek', 'Algemeen'.

Op vrijdag 7 oktober 2005 (van 9.00-16.15 uur) orga-
niseert het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheids-
zorg CBO in congrescentrum Stadion Galgewaard te
Utrecht, een richtlijnbijeenkomst over het Complex
Regionaal Pijn Syndroom. Een multidisciplinaire werk-
groep met vertegenwoordigers van alle betrokken be-
roepsorganisaties heeft in de afgelopen twee jaar een
conceptrichtlijn voor de diagnostiek, behandeling,
follow-up en vormen van ondersteuning van patiënten
met een complex regionaal pijn syndroom opgesteld.
Namens de NOV participeerden dr P.E. Zollinger en
prof. dr S.K. Bulstra. 
Deze richtlijn besteedt speciale aandacht aan het
afstemmen van de diagnostiek en de medische en para-
medische behandeling. Op de richtlijnbijeenkomst
zullen de adviezen betreffende de verschillende deelge-
bieden worden gepresenteerd en toegelicht. De dag zal

worden geleid door de voorzitter van de multidiscipli-
naire werkgroep, prof.dr. J.H.B. Geertzen. Het
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO
nodigt u van harte uit deze richtlijnbijeenkomst bij te
wonen om zo de definitieve versie van de richtlijn mede
vorm te geven. 
De conceptrichtlijn en de discussies die tijdens de richt-
lijnbijeenkomst worden gevoerd, vormen de basis voor
de uiteindelijk te formuleren richtlijn. Indien u deze bij-
eenkomst wilt bijwonen, kunt u bij het richtlijnensecre-
tariaat van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezond-
heidszorg CBO een inschrijfformulier aanvragen, 
tel: 030-2843941 of www.cbo.nl. Voor verdere infor-
matie over de bijeenkomst kunt u ook hier terecht. De
kosten van deze bijeenkomst bedragen € 150,- inclusief
lunch, conceptrichtlijn en de uiteindelijke richtlijn. 

matiek in de GGZ te vinden. 
- Het NICTIZ (Nationaal ICT Instituut in de Zorg)

levert een bijdrage aan een betere digitale informatie-
voorziening in de zorg. Op www.nictiz.nl onder
Zorgtoepassingen/DBC's is informatie te vinden
over standaardisatie van software voor de registratie
en declaratie van DBC's. 

- Prismant (www.prismant.nl) ondersteunt verschillen-
de ziekenhuizen bij het opzetten van hun
Administratieve Organisatie en Interne Controle
AO/IC-systeem voor de DBC's.

Acta Orthopaedica on-line beschikbaar

Uitnodiging Richtlijnbijeenkomst over het Complex Regionaal Pijn Syndroom

Op vrijdag 7 oktober 2005 (van 9.00-16.15 uur) orga-
niseert het Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheids-
zorg CBO in congrescentrum Stadion Galgewaard te
Utrecht, een richtlijnbijeenkomst over het Complex
Regionaal Pijn Syndroom. Een multidisciplinaire werk-
groep met vertegenwoordigers van alle betrokken be-
roepsorganisaties heeft in de afgelopen twee jaar een
conceptrichtlijn voor de diagnostiek, behandeling,
follow-up en vormen van ondersteuning van patiënten
met een complex regionaal pijn syndroom opgesteld.
Namens de NOV participeerden dr P.E. Zollinger en
prof. dr S.K. Bulstra. 

Deze richtlijn besteedt speciale aandacht aan het afstem-
men van de diagnostiek en de medische en paramedi-
sche behandeling. Op de richtlijnbijeenkomst zullen de
adviezen betreffende de verschillende deelgebieden wor-
den gepresenteerd en toegelicht. De dag zal worden
geleid door de voorzitter van de multidisciplinaire
werkgroep, prof. dr. J.H.B. Geertzen. Het Kwaliteits-
instituut voor de Gezondheidszorg CBO nodigt u van
harte uit deze richtlijnbijeenkomst bij te wonen om zo
de definitieve versie van de richtlijn mede vorm te geven. 
De conceptrichtlijn en de discussies die tijdens de richt-
lijnbijeenkomst worden gevoerd, vormen de basis voor

Uitnodiging Richtlijnbijeenkomst over het Complex Regionaal Pijn Syndroom
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Onder voorzitterschap van Dr G.H.I.M. Walenkamp is
het Beheersplan Luchtbehandeling voor de Operatie-
afdeling tot stand gekomen. 
Dit Beheersplan moet worden beschouwd als een
expert rapport, samengesteld door deskundigen uit het
“veld”. Diegenen die in Nederland op dit moment
beschouwd mogen worden als meest terzake deskundi-
gen zijn via hun verenigingen en instanties gevraagd
mee te werken. Op deze wijze hebben (para)medici,

technici en vertegenwoordigers van overheidsinstanties
elkaar gevonden in de wens meer helderheid te verschaf-
fen in het complexe onderwerp van de luchtbehande-
ling van operatiekamers. Er is uiteindelijk gekozen voor
de vorm van een beheersplan om met name de beheers-
matige aspecten te benadrukken. 

Dit rapport wordt over 5 jaar geëvalueerd. U kunt het
rapport vinden onder de Richtlijnen op de NOV-website.

de uiteindelijk te formuleren richtlijn. Indien u deze bij-
eenkomst wilt bijwonen, kunt u bij het richtlijnensecre-
tariaat van het Kwaliteitsinstituut voor de Gezond-
heidszorg CBO een inschrijfformulier aanvragen, 
tel: 030-2843941 of www.cbo.nl. Voor verdere infor-
matie over de bijeenkomst kunt u ook hier terecht. De
kosten van deze bijeenkomst bedragen € 150,- inclusief
lunch, conceptrichtlijn en de uiteindelijke richtlijn.

Dit jaar viert de Nederlandse Vereniging voor Arthro-
scopie haar 3e lustrumjaar. Dit lustrumjaar werd al in-
geluid door de NOV met het jaarcongres Arthroscopie
in Veldhoven.
In verband met het lustrumjaar en bovengenoemde
jaarvergadering is in 2005 gekozen voor een andere
opzet dan te doen gebruikelijk:

Drie vrijdagmiddagen vanaf 15.00 Masterclasses met in
principe een buitenlandse en een Nederlandse spreker.
OP 10 juni zal het lustrum diner voor leden  plaatsvin-
den in ‘Living Tomorrow’ te Amsterdam.

De data en onderwerpen van de Masterclasses zijn: 
25 maart Rotator Cuff Pathologie met Lafosse (F) 
en H. van der Hoeven
23 september Complexe Ligamentaire Letsels
16 december Onderwerp in samenwerking met de VOCA

Locatie: Oudaen Stadskasteel Utrecht

Info en aanmelding: 
Odette C.M. de Beer - Kock Excel Congresservice
Nieuwe Bosscheweg 9

De wetswijziging die bepaalt dat medici BTW moeten
gaan heffen over expertises en inlichtingenbrieven is
niet vóór 01-07-2005 aangenomen. Van een functiona-
ris van het DG van de belastingsdienst van het
Ministerie van Financiën hoor ik dat de nieuwe streefda-
tum 01-10-2005 wordt, dus 3 maanden vertraagd. Het
gaat om de BTW over expertises die ná de bij wet vast-
gestelde ingangsdatum worden verricht.

Het lijkt voor de hand te liggen dat men de wet pas in
werking zal laten treden per 01-01-2006. Dat is echter
niet zeker. De precieze datum zal worden gepubliceerd
in de Staatscourant en op de website van het Ministerie
van Financiën: www.overheid.nl optie tweede kamer-
stukken Publicatienummer 30061. De ervaring leert
dat vele accountants nog niet van deze ontwikkeling op
de hoogte zijn.
Om BTW te kunnen heffen is een BTW-nummer

nodig, dat kan worden aangevraagd bij uw lokale belas-
tinginspecteur. Het is heel waarschijnlijk dat u reeds een
BTW-nummer heeft, doch dat u zich daar niet van
bewust bent. Ook vóór de officiële ingangsdatum mag
u BTW heffen. Het voordeel is dat de BTW van dure
apparaten ten behoeve van expertises volledig kan
worden terugverkregen. Dit kan een zodanig voordeel
opleveren dat uw accountant u adviseert om nu al vast
de BTW te gaan heffen. Het nadeel is uiteraard dat de
kosten voor de aanvragende instantie 19% hoger
worden, en uw collega, die nog geen BTW heft, dan dus
een gunstigere prijs kan bedwingen, voor zolang als het
duurt. Voor vragen of opmerkingen kunt u contact
opnemen met de secretaris van de CIA: J.H. Postma.

Dr. Ph.J. Edixhoven, voorzitter Commissie Invaliditeit
en Arbeidsongeschiktheid

Nieuws van de CIA over BTW-verplichting over expertises en 
inlichtingenbrieven

Definitieve versie van Beheersplan Luchtbehandeling op de OK op site 
beschikbaar
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Congresagenda

2005

30.8-2.9 Annual meeting, Swedisch Orthopaedic Association. Orebro,Zweden. Inl: www.sof2005.nu

2-9.9 23e SICOT/SIROT  3 jaarlijkse wereldcongres, Istanboel, Turkije. Inl: www.sicot.org

8-9.9 Toegangschirurgie voor fracturen aan de arm. PAO-Heyendael. Nijmegen. 
Inl: www.umcn.nl/paog

15-18.9 2e Gecombineerde vergadering van de International Federation of Foot and Ankle Societies: 
Napels, Italie. Inl: www.oic.it/iffas2005

16.9 1e Symposium Heup Resurfacing. Kasteel Maurick te Vught. Inl: 013-5440013 / 
odette@excelcs.nl

21.9 The 2nd Scandinavian International Seminar on Fractures in Children, Sarö-Göteborg, Sweden. 
Inl: goran.hansson@mbox312.swipnet.se

21-24.9 EuroSpine 2005; Barcelona,  Spanje. Inl: www.eurospine2005.com

21-24.9 19e Congress of European Society for Surgery of the Shoulder and Elbow. Rome, Italie. 
Inl: www.secec.org

23.9 Symposium: The Difficult Primary TKR. Ziekenhuis Hilversum. 
Inl: Sabine.vandieren@ zimmer.com

24.9 Evidence-based preventie van zorginfecties. LUMC, Leiden, Inl: www.boerhaavenet.nl

10-11.10 AO-Advances Symposium 2005. Ermelo. Inl: martina.verhoeven@ao-nederland.nl

9-14.10 Australian Orthopaedic Association Annual Meeting. Perth, Australie. www.aoa.org.au

14-15.10 24e Crongress of Sports Medicine. Brugge, Belgie. Inl: www.brucosport.be

13-14.10 Najaarsvergadering NOV, Congrescentrum Koningshof Veldhoven (locatie nog niet definitief!). 
Inl: via NOV website www.orthopeden.org

26-29.10 Bone2005. The major bone event. Granada, Spanje. Inl: www.bonefoundation.com/bone

Najaar 2005 8e Groninger Dissectiecursus. K.W. Wenckebachinstituut, Groningen. 
Inl: info@wenckebachinstituut.nl

3-4.11 Traumadagen (NVT-NVOT) Ede, Thema: Fracturen bij kinderen.

4.11 5e Jaarcongres Dutch Spine Society. Karel V, Utrecht Inl: dutchspine@maartenskliniek.nl

7-11.11 SOFCOT Jaarcongres. Parijs, Frankrijk. Inl: www.sofcot.com.fr
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12.11 VOCA-congres: Current Concepts in Fracture Treatment: Tips and Tricks. Amsterdam. 
Inl: Wvhel@sort.azm.nl

8-11.12 10e World Congress on Osteoartitis. Boston , USA. Inl: www.oarsi.org

25.11 NERASS-jaarcongres. Inlichtingen: R.G.H.H. Nelissen/ R.G.H.H.Nelissen@lumc.nl

30.11 Basiscursus voetchirurgie. Catharina-ziekenhuis, Eindhoven. Inl: H.Ch. Vogely, 
secretaris werkgroep voet en enkel.

1.12 De Anatomische Les. Concertgebouw, Amsterdam. Inl: AMC en Volkskrant.

14-17.12 CCJR Winter Meeting. Orlando, Fla, USA. Inl: www.ccjr.com

2006

12-13.1 Jaarcongres NOV. Amsterdam

8-12.3 AAOS 73e Annual Meeting. New Orleans, Fla, USA. Inl: www.aaos.org

Werkgroep vergaderingen 2005

Werkgroep Kinderorthopedie: 7-6, 13-9 en 13-12. Locatie: WKZ, Utrecht

Deze congresagenda is een greep uit de activiteitenagenda. Voor actuele informatie wordt u 
verwezen het besloten deel van de website van de NOV: www. orthopeden.org/net

Aanvullende informatie deels beschikbaar op besloten deel website NOV: www.orthopeden.org/net

SYNOPSIS

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
ARCOXIA® 60 
ARCOXIA® 90 
ARCOXIA® 120
tabletten 

SAMENSTELLING
60, 90 of 120 mg etoricoxib.

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

DOSERING
Artrose, de aanbevolen dosis is 60 mg eenmaal daags. De dosis bij artrose mag niet
hoger zijn dan 60 mg per dag. Reumatoïde artritis, de aanbevolen dosis is 90 mg
eenmaal daags. De dosis bij reumatoïde artritis mag niet hoger zijn dan 90 mg per
dag. Acute jichtartritis, de aanbevolen dosis is 120 mg eenmaal daags en moet
alleen voor de acute symptomatische periode worden gebruikt. De dosis bij acute
jicht mag niet hoger zijn dan 120 mg per dag, met maximaal 8 dagen behandeling.
Omdat het cardiovasculaire risico van etoricoxib met de dosis en de duur van bloot-
stelling kan toenemen, dient de kortst mogelijke behandelingsduur en de laagste
effectieve dagdosis toegepast te worden. De behoefte van de patiënt aan sympto-
matische verlichting en de reactie op de therapie moeten periodiek worden 
herbeoordeeld, vooral bij patiënten met artrose.
Nierinsufficiëntie: voor patiënten met een creatinineklaring > 30 ml/min hoeft de
dosering niet te worden aangepast.
Leverinsufficiëntie: Bij patiënten met lichte leverinsufficiëntie (Child-Pugh-score
5-6) mag de dosering van 60 mg eenmaal daags niet worden overschreden. Bij
patiënten met matige leverinsufficiëntie (Child-Pugh-score 7-9) mag de aanbevolen
dosering van 60 mg om de dag niet worden overschreden.

Contra-indicaties 
Voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor een van de bestanddelen; actief ulcus
pepticum of GI-bloeding; ernstige leverdisfunctie (Child-Pugh-score 10); een
geschatte creatinineklaring < 30 ml/min; patiënten die tekenen van astma, acute
rhinitis, neuspoliepen, angioneurotisch oedeem of urticaria na toediening van ace-
tylsalicylzuur of andere NSAIDs hebben ontwikkeld; zwangerschap en borstvoeding;
kinderen en adolescenten beneden 16 jaar; een inflammatoire darmziekte; conges-
tief hartfalen (NYHA II-IV); patiënten met niet voldoende gereguleerde hypertensie;
aangetoonde ischemische hartziekte en/of cerebrovasculair lijden.

Waarschuwingen/voorzorgen 
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een voorgeschiedenis van gastro-intes-
tinale aandoeningen, zoals ulceratie en GI-bloeding. Het risico op gastro-intestinale 
bijwerkingen neemt verder toe als etoricoxib gelijktijdig wordt gebruikt met acetylsali-
cylzuur (zelfs bij lage doses). Bij patiënten met een voorgeschiedenis van ischemische
hartziekte; bij patiënten met een al bestaande aanzienlijk verminderde nierfunctie,
onbehandeld hartfalen, of cirrose moet controle van de nierfunctie worden overwogen.
De resultaten van klinisch onderzoek suggereren dat selectieve COX-2-remmers in ver-
gelijking met placebo en sommige NSAIDs gepaard kunnen gaan met een risico op
trombotische incidenten (met name myocardinfarct en beroerte).Daarom dient de kortst
mogelijke behandelingsduur en de laagste effectieve dagdosis toegepast te worden.
Patiënten met significante risicofactoren voor cardiovasculaire voorvallen  (b.v.
hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mellitus, roken) of perifeer arterieel vaatlijden
dienen alleen na zorgvuldige overweging te worden behandeld met etoricoxib.
Gezien het ontbreken van een effect op de bloedplaatjesaggregatie zijn COX-2-
selectieve remmers geen substituut voor acetylsalicylzuur ter profylaxe van trombo-
embolische cardiovasculaire ziekten. Daarom moeten behandelingen met aggregra-
tieremmers niet worden stopgezet.Voorzichtigheid moet worden betracht bij
patiënten met een voorgeschiedenis van hartfalen, linkerventrikeldisfunctie of
hypertensie en bij patiënten bij wie oedeem al om een andere reden bestond.
Etoricoxib gaat mogelijk gepaard met frequentere en sterkere hypertensie dan som-
mige andere NSAIDs en selectieve COX-2-remmers, vooral bij hoge doses. Daarom
moet tijdens behandeling met etoricoxib speciale aandacht worden gegeven aan
controle van de bloeddruk. Als de bloeddruk aanzienlijk stijgt, moet een alternatie-
ve behandeling worden overwogen.

Als tijdens behandeling de functie van een van de bovengenoemde orgaansystemen
bij patiënten achteruitgaat, moeten passende maatregelen worden genomen en
moet stopzetting van de behandeling met etoricoxib worden overwogen.
Ouderen en patiënten met een nier-, lever- of hartfunctiestoornis die etoricoxib
gebruiken moeten onder passend medisch toezicht blijven.
Voorzichtigheid moet worden betracht bij de instelling van behandeling met etori-
coxib bij patiënten met dehydratie. Etoricoxib kan koorts en andere ontstekingsver-
schijnselen maskeren.
De hoeveelheid lactose in iedere tablet is waarschijnlijk niet voldoende om intole-
rantieverschijnselen op te wekken.

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

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

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

februari 2005

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

ARCOXIA (etoricoxib, MSD) is een geregistreerd handelsmerk van Merck & Co.,
Inc., Whitehouse Station, NJ, USA
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