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Wat is Hyperguide®? Tot mijn grote vreugde, maar niet tot mijn grote 
verbazing overigens, zag ik de ‘educatie’-button verschijnen op de 
NOV-website. Via die button staan aangekondigd ‘OKO’ (Orthopaedic 
Knowledge Online), een module infectiepreventie, een richtlijntoets en 
Hyperguide. OKO en Hyperguide® zijn inmiddels toegankelijk, de ove-
rige 2 zijn in ontwikkeling. Orthopedics Hyperguide® is ontwikkeld op 
basis van een idee van 2 orthopedische chirurgen, dr. Frank Frassica en 
dr. Robert D’Ambrosia, die op zoek waren naar een ‘online education 
tool’. Alles wat gepubliceerd is op Orthopedics Hyperguide® is geschreven 
door (orthopedisch) chirurgen afkomstig uit de gehele wereld en peer-
reviewed. Minimaal 1 keer per maand wordt de website geactualiseerd 
en wordt er nieuw materiaal toegevoegd. Orthopedics Hyperguide® is 
een zeer populaire website: er zijn wereldwijd meer dan 150.000 gebrui-
kers, alleen (orthopedisch) chirurgen hebben toegang, de website wordt 
gemiddeld door 35.000 orthopeden per maand bezocht.Orthopedics 
Hyperguide® wordt door de meeste (Europese) orthopedische verenigingen 
erkend als hun ‘online education tool’ en daarnaast ook door internatio-
nale organisaties als EFORT, SICOT en A.I.O.D. De website bestaat uit 
meer dan 50.000 pagina’s tekst, onderverdeeld in 10 orthopedische speci-
alismen en gerangschikt per type materiaal: meer dan 400 online presen-
taties die op (orthopedische) congressen gehouden zijn en die beschikbaar 
zijn gesteld door chirurgen, meer dan 450 tutorials met teksten en 
afbeeldingen, een databank met meer dan 3.000 toetsvragen, video’s 
over chirurgische technieken en de ‘case of the month’. NOV-leden hebben 
gratis toegang via de hen per post toegestuurde inlogcodes. Ik ben er nog 
niet achter hoe je je inlogcode achterhaalt als die envelop per ongeluk met 
het oud papier verdwenen is. Op die vraag komt -waarschijnlijk- vanzelf 
antwoord na dit Voorwoord.

Deze zomereditie van het Tijdschrift bevat weer een aantal lezenswaar-
dige artikelen en ziektegeschiedenissen. Met plezier las ik het stukje 
van de ‘jonge honden’ die nu nog als aio’s werkzaam zijn in de diverse 
UMC’s. Ze doen verslag van de 53ste vergadering van de Orthopaedic 
Research Society (ORS), welke zij met steun van ons Annafonds kon-
den bezoeken. Goed initiatief; ik hoop ieder jaar zo’n verslag te kunnen 
plaatsen. Prikkelt de lezers en aspirant auteurs tot het publiceren van 
basaal wetenschappelijk onderzoek of reviews in ons Tijdschrift. 
Na de veronderstelde kankerverwekkende werking van botcementpoeder, 
de gevaren van ioniserende straling, de kans op besmetting met Hepatitis 
of HIV, zijn nu onze oren aan de beurt. Zwitser beschrijft de uitkom-
sten van geluidsmetingen bij veel voorkomende orthopedische ingrepen, 
de totaleheup- en totaleknieprothese. De uitkomsten van het onderzoek 
geven aan dat bij het uitvoeren van meerdere prothese-operaties op 1 dag, 
de wettelijk toegestane geluidsdagdosis al wordt overschreden. Een goed 
beschermde orthopedisch chirurg draagt een waterdichte jas, handschoe-
nen waar geen messen doorheen kunnen snijden, een spatbril en vanaf 
nu ook bij gelegenheid gehoorbeschermers. Biedt steeds meer mogelijkhe-
den tot het individualiseren van de operatieoutfit;  geruite waterdichte 
jassen, rode oordoppen, groene handschoenen, roze partikelfilter, bling-
bling spatbril en gepersonaliseerde operatieklompen. Wordt een dolle boel. 
Alle gekheid op een stokje: denk aan uw gehoor……. Ik zei…...DENK 
AAN UW GEHOOR. U hoort me toch wel!
 
Arthur de Gast, hoofdredacteur
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De Nederlandse Orthopaedische Vereniging werd op 
1 mei 1898 in Amsterdam opgericht.

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

kennis van de conservatieve en operatieve ortho pedie 
onder artsen.

- Het behartigen van de sociale belangen van de artsen 
die de orthopedie uitoefenen, zowel binnen de 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 
fundamentele aspecten worden belicht.
Deze doelstelling wordt verwezenlijkt in de vorm van 
oorspronkelijke artikelen, editorials en verslagen van 
wetenschappelijke vergaderingen, met name die van de 
NOV.
Naast verenigingsnieuws wordt ook aandacht besteed 
aan recent verschenen literatuur en proefschriften.
Voorts worden congressen, symposia en workshops 
op het gebied van de orthopedie aangekondigd.

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

In de ARBO wetgeving zijn geluidsvoorschriften vastgelegd, 
met daarin de maximaal toegestane geluidsdosis voor werkne-
mers. In deze studie presenteren wij de resultaten van geluids-
metingen op een orthopedische operatie van een algemeen zie-
kenhuis. Gemeten werd gedurende 3 verschillende operaties: 
het plaatsen van een totaleknieprothese, een gecementeerde 
totaleheupprothese en een ongecementeerde totaleheuppro-
these. Het geluidsniveau op de orthopedische operatiekamer 
overschrijdt de toegestane norm van 80 dB zoals deze is vast-
gesteld in de ARBO wetgeving. Bij het verrichten van 1 van 
deze 3 ingrepen wordt de acceptabele maximale dagdosis niet 
bereikt. Worden er meer van dergelijke ingrepen op 1 dag door 
1 operatieteam verricht, dan wordt de maximale geluidsdagdo-
sis ruim overschreden. 

INLEIDING

Bij een orthopedische ingreep kan gebruik worden 
gemaakt van verschillend gereedschap. Vanuit de ope-
ratiekamer waar een orthopeed aan het werk is kun 
je het timmeren, zagen en boren soms al van een af-
stand horen. In het Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te 
Amsterdam wordt iedere dag in 2 operatiekamers door 
orthopeden geopereerd. In de operatiekamer zijn 
gemiddeld 6 á 7 mensen betrokken bij een ingreep. 
Zij worden allemaal blootgesteld aan het geprodu-
ceerde geluid. 
Geluid kan schadelijk zijn voor het gehoorsorgaan en 
blijvend gehoorsverlies veroorzaken. In 1886 werden 
de effecten van lawaai op het gehoor voor het eerst 
beschreven.1  Sindsdien is er veel onderzoek gedaan 
naar lawaai gerelateerde doofheid in de industrie en 
zijn wettelijk preventieve maatregelen getroffen. 
Artikel 5 van de Arbo-wet stelt dat de werkgever door 
organisatorische en technische maatregelen volgens 

een schriftelijk opgesteld plan van aanpak het lawaai 
moet bestrijden. Daarnaast bestaan er geluidsvoor-
schriften waaraan werkgever en – nemer verplicht zijn 
zich te houden (Arbobesluit artikel 6.7-6.9). In de 
literatuur worden bij metingen op de orthopedische 
operatiekamer hoge geluidsniveaus beschreven. 2,3,4,5,6 
Om die reden hebben wij een aantal geluidsmetingen 
gedaan in de operatiekamer. In deze studie presente-
ren wij de resultaten van deze metingen.

MATERIAAL EN METHODE

In de periode mei - augustus 2005 werden in het 
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis te Amsterdam op de 
operatiekamer 9 geluidsmetingen uitgevoerd. Op het 
moment van de meting was een van de orthopeden 
aan het opereren en werd gekozen om te meten bij 
ingrepen die naar alle waarschijnlijkheid het meeste 
geluid produceren. Gekozen werd voor een tota-
leknieprothese (TKP), een gecementeerde totale 
heupprothese, type SP IIr (THPc) en een ongece-
menteerde heupprothese, type Zweymuller (THPz). 
Er werd gekozen voor deze beide typen THP omdat 
de manier van het frezen van het femur, handmatig 
(THPc) of pneumatisch boren (THPz), verschilt. Er 
werd gemeten bij verschillende operateurs op steeds 
andere dagen om enige spreiding tussen de operateurs 
en de gebruikte apparatuur in de metingen te kunnen 
verwerken. De metingen werden verricht met behulp 
van een stopwatch en een decibelmeter (dB-meter). 
Deze meter werd ingesteld op ‘fast’ (voor snel wis-
selende geluidsintensiteiten) en meetgebied 90-120 
dB. De onderzoeker stond daarbij op een bankje 
achter de operateur. De dB-meter werd gedurende 
de gehele operatie binnen 10-20 cm van het oor van 
de operateur gehouden. Van iedere handeling die een 
verhoging van het aantal decibellen boven de 80 dB 
met zich meebracht werden het gemiddeld aantal de-
cibellen en de duur van de handeling genoteerd.
Deze metingen werden achteraf omgerekend tot een 
dagdosis (Lex, T). 
Bekend is dat bij elke stijging van 3 dB de belastings-
tijd verdubbelt en bij elke daling van 3 dB de belas-
tingstijd halveert. Een voorbeeld van een rekensom: 
een actie veroorzaakt een geluid van 86 dB gedurende 

Geluidsmeting op een orthopedische operatiekamer 

E.W. Zwitser, W.J. Willems en F. de Nies

Mw. drs. E.W. Zwitser, aios orthopedie VUmc, thans in 
vooropleiding in  het Rode Kruis Ziekenhuis, Vondellaan 13, 
1942 LE Beverwijk.
Drs. F. de Nies en dr. W.J. Willems, orthopedisch chirurgen, 
afdeling orthopedie en traumatologie, OLVG, Postbus 95500, 
1090 HM Amsterdam.
Correspondentie: dr. W.J. Willems
E-mail: w.j.willems@olvg.nl
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3 minuten.. Het gehoorsorgaan wordt omgerekend 
gedurende (3x2)x2=12 minuten op het geluidsniveau 
van 80 dB belast. 
Alle tijden worden omgerekend naar de belastingstijd 
passend bij de grens van 80 dB. Bij elkaar opgeteld 
mag de wettelijk toegestane dagdosis van 80 dB gedu-
rende 8 uur niet overschreden worden.
Omdat er geen constante hoeveelheid geluid wordt 
geproduceerd, zoals door een machine, werd een piek-
waarde bepaald (LC peak). Dit was de hoogst gemeten 
waarde tijdens de operatie. Deze werd getoetst aan de 
wettelijk toegestane piekwaarde van 140dB. 

RESULTATEN

De resultaten van de 9 metingen staan in de tabellen 1, 
2 en 3. De dagdosis (Lex, T) van een TKP liep uiteen 
van ongeveer 3 tot 8 uur, de dagdosis van een THPc 
van 6 tot 7 uur en die van een Zweymuller van 5 uur 
tot 7 uur. De piekwaarden (LE max) liepen niet ver 
uiteen: van 100 tot 107 dB bij alle operaties. Door 
het operatiekamerpersoneel en de onderzoeker werd 
het slaan van metaal op metaal subjectief het meest 
belastend gevonden. Dit geluid wordt vooral bij de 
gecementeerde heupprothese geproduceerd bij het 
handmatig inslaan en uittikken van de femurfrees.

DISCUSSIE

De sterkte van het geluid wordt bepaald door de grootte 
van de luchtdrukvariatie, dat wil zeggen: hoe groter de 
drukwisselingen, hoe luider het geluid. De eenheid van 
geluid is dan ook de fysische maat voor druk: Pascal. In 

de praktijk wordt deze maat bijna niet meer gebruikt, 
maar gebruiken we de eenheid decibel (dB). 
Geluid kan gezondheid en welzijn op twee manieren 
negatief beïnvloeden. Onderscheid moet gemaakt 
worden tussen auditieve en niet-auditieve effecten. 
Bij niet-auditieve effecten gaat het om een stressver-
schijnselen als een toename van bloeddruk, hartslag, 
ademhaling en spierspanning, maar ook concentratie 
stoornissen. Onder een auditief effect wordt verstaan 
het effect op het gehoor. Dit kan tijdelijk zijn, maar 
ook blijvend. Men spreekt dan van gehoorschade. 
De haarcellen in het binnenoor die de geluidsgolven 
(drukverschillen) overdragen aan de gehoorzenuw 
zijn dan blijvend beschadigd.7  
De grens waarboven geluid gehoorschade kan veroor-
zaken wordt gesteld op 80 dB. Het niveau van 80 dB is 
al bereikt als je duidelijk je stem moet verheffen om je, 
boven dit geluid uit, verstaanbaar te kunnen maken.3 
Bij elke 3 dB daarboven verdubbelt de geluidsenergie 
en daarmee halveert de veilige blootstellingduur. 
 
In het ARBO-besluit (artikelen 6.7, 6.8 en 6.9) zijn 
de volgende regels vastgelegd:
- Als het gemiddelde geluidsniveau bij een of meer 

werkzaamheden de waarde van 80 dB overschrijdt, 
is de werkgever verplicht om de werknemers in de 
gelegenheid te stellen tenminste eenmaal in de 4 
jaar hun gehoor te laten controleren op eventuele 
gehoorschade. Verder moet hij passende gehoor-
beschermingsmiddelen ter beschikking te stellen 
en de werknemers voorlichting en instructie geven 
over het werken in lawaai. 

- Als het geluidsniveau bij een werkzaamheid boven 
de 85 dB ligt is het dragen van de beschikbaar 
gestelde gehoorbescherming voor de werknemers 
wettelijk verplicht en moet het gebied van deze 
geluidszone afgebakend en gemarkeerd worden. 

Tabel 1. Resultaten van de metingen bij het plaatsen van een totaleknieprothese (TKP).

  Meting Dagdosis (Lex, T) Piekwaarde (LC peak) Duur LC peak

  1 6 uur 12 min 35 sec 104 dB 23 sec
  2 3 uur 3 min 21 sec 104 dB 31 sec
  3 8 uur 8 min 7 sec 104 dB 26 sec

Tabel 2. Resultaten van de metingen bij het plaatsen van een gecementeerde totale heupprothese (THPc).

  Meting Dagdosis (Lex, T) Piekwaarde (LC peak) Duur LC peak

  1 6 uur 49 min 24 sec 105 dB 1 min 33 sec
  2 6 uur 14 min 30 sec 107 dB 1 min 20 sec
  3 6 uur 9 min 24 sec 101 dB 2 min 48 sec
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Alleen werknemers die beroepshalve deze plaatsen 
moeten betreden mogen daar worden toegelaten. 

- De werkgever moet door organisatorische en 
technische maatregelen volgens een schriftelijk 
opgesteld plan van aanpak het lawaai bestrijden bij 
overschrijding van het geluidsniveau van 85 dB. Dit 
begint met de bronaanpak. Dit betekent dat het 
materiaal, de handeling of de machine die het lawaai 
veroorzaakt zodanig aangepast moet worden, dat 
deze minder lawaai produceert. Het slaan met een 
metalen hamer op een metalen proefprothese zal 
voorkomen moeten worden. Suggesties zijn het 
gebruik van keramiek, rubber of plastic. Een tweede 
punt van aanpak is afscherming. Dit zou betekenen 
dat je door middel van geluidsschermen het geluid 
van de operateur scheidt, wat in de praktijk niet 
mogelijk is. Een derde punt is scheiding van geluid 
en operateur. Dit zou in de praktijk betekenen dat 
de operateur zich in een andere ruimte bevindt dan 
de patiënt die geopereerd wordt. Dit zou enkel 
mogelijk zijn door robotchirurgie, maar dat is op 
dit moment toekomstmuziek. Op de vierde, laatste 
plaats van het plan van aanpak komt pas het ver-
schaffen van persoonlijke beschermingsmiddelen, 
zoals oordoppen of otoplastieken. 

Bij dit onderzoek werd de dagdosis van 8 uur in 1 geval 
overschreden. Bij de andere operaties werd gemiddeld 
een dagdosis van 6 uur bereikt. Dit betekent dat de 
operateur na deze operatie niet nog eenzelfde grote 
operatie kan uitvoeren omdat de dagdosis dan zeker 
wordt overschreden. Toch worden vaak twee van deze 
grote operaties op een dag gepland. Dit betekent een 
maximale geluidsdosis die de norm overschrijdt. De 
LE max kwam bij geen van de operaties boven de pijn-
drempel van 140 dB uit. Toch werd het slaan met een 
metalen hamer op de metalen femurfrees wel pijnlijk 
aan de oren gevonden. Het zou kunnen zijn dat de 
pijngrens van 140 dB wel werd bereikt maar dat de 
meter zo’n kortdurende piekwaarde niet kan meten. 
Daarnaast werd de meter ingesteld op het meten 
van geluiden van 90-120 dB, waar de gemeten piek-
waardes buiten konden vallen. Ons onderzoek betrof 
uitsluitend metingen ter hoogte van het oor van de 
operateur. In die reeks is de geluidsbelasting van de 

rest van het OK team en de anesthesie niet gemeten. 
Wij mogen aannemen dat de geluidsbelasting voor de 
andere leden van het operatieteam die aan tafel staan 
hetzelfde is als die voor de operateur. In de litera-
tuur worden vergelijkbare resultaten beschreven. Bij 
alle onderzoeken werden de voor dat land geldende 
criteria overschreden.2,4,5,8  Kamal beschrijft begin-
nende gehoorschade bij OK assistenten die 2-15 jaar 
blootgesteld zijn aan het geluid op de OK en Willet 
bij de helft van een groep bestaand uit orthopedisch 
chirurgen en OK personeel die minimaal 5 jaar werden 
blootgesteld aan het geluid.4,5 De prospectieve studie 
van Ullah beschrijft weliswaar hoge geluidsniveau’s, 
maar weinig (tijdelijk) gehoorsverlies, waarschijnlijk 
door de intermitterende vorm van geluidsbelasting.2 
Love en Dodenhoff beschrijven hoge geluidsniveau’s, 
maar het risico op lawaai doofheid is niet te kwantifi-
ceren.6,8

In alle studies wordt concluderend het advies gegeven 
geluidsbeschermende maatregelen te nemen.
Bij overschrijding van de grenzen gesteld door de 
ARBO-wet, is het verplicht gehoorbescherming te 
dragen. Er zijn verschillende vormen van gehoorbe-
scherming op de markt. De keuze is persoonlijk en 
onder meer afhankelijk van dempingwaarde, draag-
comfort, gebruiksgemak, hygiëne, kosten en duur-
zaamheid. 
- Voorgevormde oordopjes van rubber of kunststof 

zijn voor meermalig gebruik.Het is bij deze dopjes 
belangrijk de juiste maat te dragen en goed op de 
hygiëne te letten om infectie van de gehoorgang te 
voorkomen. Zij zijn werkzaam tot een geluidsni-
veau van 90-95 dB.

- Rolletjes van schuimplastic zijn één van de meest 
gebruikte gehoorbeschermingsmiddelen. Het 
rolletje dient met de vingers te worden ingedrukt 
alvorens het in te brengen in de gehoorgang, 
waarna het binnen enkele seconden de vorm van 
de gehoorgang aanneemt. Het is noodzakelijk 
het rolletje na 1 a 1,5 uur opnieuw in te brengen. 
De rolletjes kunnen irritaties veroorzaken en uit 
oogpunt van hygiëne is het raadzaam dagelijks een 
schoon setje te gebruiken. Ze beschermen tot een 
geluidsniveau van 95-100 dB.

- Oorkappen bestaan uit twee schelpen die verbonden 

Tabel 3. Resultaten van de metingen bij het plaatsen van een ongecementeerde totale heupprothese type 
Zweymuller (TKP z).

  Meting Dagdosis (Lex, T) Piekwaarde (LC peak) Duur LC peak

  1 6 uur 46 min 107 21 sec
  2 4 uur 58 min 57 sec 100 1 min 9 sec
  3 5 uur 30 min 10 sec 101 2 min 10 sec
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ndworden door een verstelbare beugel. Bij mensen 
met een baard, bril of grote oren kan de oorkap het 
oor niet voldoende afsluiten. De oorkappen kunnen 
een afgesloten gevoel geven en bij warmte zijn ze 
minder comfortabel. Ze beschermen tot 110 dB. 

- Otoplastieken zijn op maat gemaakt. Het is daarom 
onmogelijk ze verkeerd in te brengen, ze zijn 
makkelijk schoon te houden en kunnen 2 tot 4 jaar 
worden gebruikt. Ze beschermen tot 110 dB, maar 
de spraakverstaanbaarheid blijft. Het is tijdens een 
ingreep belangrijk dat de operateurs, instrumente-
rende, omloop en anesthesie elkaar goed kunnen 
verstaan. De ideale gehoorbescherming op de ope-
ratiekamer zal daarom bestaan uit een otoplastiek. 

Conclusie Het geluidsniveau op de OK orthopedie 
overschrijdt regelmatig het in de ARBO wetgeving 
maximaal toegestane geluidsniveau van 80 dB. De ge-
luidsdagdosis van 8 uur wordt niet overschreden bij 
het plaatsen van 1 TKP, 1 THPc of 1 THPz. Worden 
er meer van dergelijke ingrepen op één dag door één 
operatieteam verricht, dan wordt de maximale geluids-
dagdosis ruim overschreden. Het verdient aanbeveling 
om op orthopedische operatiekamers maatregelen te 
treffen om het personeel te beschermen tegen lawaai.

ABSTRACT

ARBO laws dictate the maximum (daily) noise-levels for 
employees. This study presents the results of noise-levels in an 
orthopedic operating theater in a general hospital. During three 

sorts of operations noise-levels were assessed: total knee arthro-
plasty, cemented hip arthroplasty and uncemented total hip ar-
throplasty. Noise-levels in the orthopedic operating theater do 
exceed the maximum value of 80 dB as dictated by the ARBO. 
Perfoming one of the three abovementioned surgical proce-
dures does not exceed the legal maximum daily noise dose. 
Perfoming two ore more of these procedures however, clearly 
exceeds the maximum allowed daily noise dose.

LITERATUUR

1.  Barr T. Enquiry into effects of loud sounds upon the 
hearing of boilermakers and others who work amid noisy 
surroundings. Transactions of the Philosophical Society of 
Glasgow 1886;17:223-39.

2.  Ullah R, Bailie N, Crowther S, Cullen J. noise exposure in 
orthopaedic practice: potential health risk. J Laryng Otol 
2004 Jun;118(6):413-6.

3.  Nott MR, West PD. Orthopaedic theatre noise: a potential 
hazard to patients. Anaesthesia 2003 Aug;58(8):784-7.

4.  Willet KM. Noise-induced hearing loss in in orthopaedic 
staff. J bone Joint Surg (Br) 1991;73-B:113-5.

5.  Kamal SA. Orthopaedic theatres: a possible noise hazard? J 
Laryngol Otol. 2004 Jun;118(6):413-6.

6.  Dodenhoff RM. Noise in the orthopaedic operating 
theatre. Ann R Coll Surg Engl. 1995 Jan;77 (1suppl):8-9.

7.  Cheng AG, Cunningham LL, Rubel EW. Mechanisms of 
hair cell death and protection. Curr Opin Otolaryngol 
Head Neck Surg. 2005 Dec 13(6):343-8.

8.  Love H. Noise exposure in the orthopaedic operating 
theatre: a significant health hazard. ANZ J Surg 
2003;73(10):836-8.

61 ■   NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR ORTHOPAEDIE



Vol.
 14

juli
  ’07

SAMENVATTING

De quadriceps fatpad is één van drie fatpads rond de knie en is 
op elke MRI van de knie te zien, maar wordt niet vaak gezien 
als oorzaak voor voorste kniepijn. Het is bekend dat de aanwe-
zigheid van een convexe posterieure begrenzing op de MRI-
scan significant correleert met voorste kniepijn. Wij beschrijven 
de casus van een patiënt met een symptomatische quadriceps 
fatpad en een succesvolle artroscopische resectie hiervan. 
Quadriceps fatpad hypertrofie moet worden overwogen in 
de differentiaal diagnose van voorste kniepijn. Artroscopische 
resectie kan een nuttige ingreep zijn bij een symptomatische 
quadriceps fatpad.

INLEIDING

Er zijn verschillende oorzaken voor voorste kniepijn. 
Deze bestaan o.a. uit patellofemorale chondromalacie, 
peesafwijkingen (degeneratie en scheuren) en infrapa-
tepatellaire fatpadafwijkingen.1,2 Afwijkingen in de 
quadriceps fatpad op MRI scans en het verband met 
voorste kniepijn zijn beschreven.3
De quadriceps fatpad is een van 3 fatpads rond de 
knie. De andere twee zijn de prefemorale fatpad (pos-
terieure of trochleaire) en Hoffa’s fatpad (infrapatel-
lair).2,4 Hoewel deze fatpads op elke MRI van het 
kniegewricht te zien zijn, gaat er weinig aandacht naar 
uit, waarschijnlijk omdat afwijkingen in deze fatpads 
zeldzaam zijn.3
Wij beschrijven een casus van voorste kniepijn bij een 
54-jarige vrouw, veroorzaakt door een symptoma-
tisch quadriceps fatpad. Artroscopische resectie werd 
succesvol uitgevoerd.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Een 54-jarige vrouw werd door haar reumatoloog doorver-
wezen naar onze polikliniek in verband met voorste kniepijn 
links. De pijn was gelokaliseerd in de suprapatellaire regio. Zij 
had voornamelijk last bij extensie van de knie. Bij lichamelijk 
onderzoek was er geen warme of gezwollen knie (geen synovitis 
of hydrops). Er was een normale beweeglijkheid van de knie die 
eindstandig in extensie pijnlijk was . Er was geen palpatiepijn en 
geen instabiliteit. De test van Rabot was negatief. Haar rheu-
matoïde arthritis was al 2 jaar inactief.

Voorste kniepijn: case report van artroscopische 
resectie van een symptomatische quadriceps fatpad

J. Tauladan,  M. Maas en R.A.W. Verhagen
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Figuur 1. A. 
Sagittale MRI-scan 
van de linker knie 
met hypertrofie van 
de suprapatellare 
quadriceps fatpad. 
(pijlen). B. Dwarse 
MRI-scan van 
dezelfde afwijking.

Röntgenonderzoek liet geen afwijkingen zien. Een MRI-scan 
liet hypertrofie van de quadriceps fatpad zien (figuur 1). De 
voorachterwaartse diameter bedroeg 11 mm en een convexe 
posterieure begrenzing was aanwezig. Tevens was er sprake van 
een discreet hoog signaal op de vetsuppressie sequentie.
Omdat er geen andere verklaring voor de klachten van de 
patiënt bestond, behalve de abnormale quadriceps fatpad bij 
MRI, is besloten om een artroscopie van de knie uit te voeren. 
De knieartroscopie liet een vettige verdikking in de quadri-
cepspees zien en synoviale verdikking van het supracondylaire 
synovium. Na afname van biopten werd dit geëxcideerd met de 
shaver. Er waren verder geen andere abnormale bevindingen. 

A

B
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Het histopathologisch onderzoek van het excisiepreparaat 
toonde vetweefsel met enige bloedvaatjes. Geen aanwijzingen 
voor ontsteking en geen urinezuurkristallen.
De symptomen van patiënte verdwenen volledig na 4 weken. 
Een jaar na de artroscopie was patiënte nog steeds klachtenvrij.

DISCUSSIE

De quadriceps fatpad is gelokaliseerd tussen de distale 
quadricepspees aan de anterieure zijde en de suprapa-
tellaire recessus aan de posterieure zijde. De normale 
afmetingen zijn 6 mm (4-8 mm) bij vrouwen en 7 mm 
(5-9 mm) bij mannen. Zoals beschreven door Roth 
et al. correleren de aanwezigheid van massawerking 
en convexe posterieure begrenzing significant met 
voorste kniepijn.3
In een studie van Sirvanci et al, kregen patiënten CT-
geleide steroïdinjecties toegediend in een abnormale 
quadriceps fatpad. Hun symptomen verdwenen zonder 
recidieven in een serie van 4 patiënten. In tegenstelling 
tot hun histopathologische bevindingen vonden wij 
geen aanwijzingen voor myxoïde degeneratie, fibrose 
of inflammatie.
Wij presenteren een casus over een symptomatische 
quadriceps fatpad vastgesteld middels MRI en de suc-
cesvolle artroscopische excisie hiervan. De patiënt is 
tot op heden pijnvrij en tevreden. Quadriceps fatpad 
hypertrofie moet bij voorste kniepijn in de differentiaal 
diagnose worden overwogen. Artroscopische resectie 
is een eenvoudige en nuttige interventie ter verwijde-
ring van een symptomatische quadriceps fatpad en ter 
verkrijgen van histologisch materiaal voor bevestiging 
van de diagnose. 

ABSTRACT

The quadriceps fat pad is one of three fat pads located around 
the knee. It appears on every MRI examination of the knee but 
is not widely known to cause anterior knee pain. It is known 
that, the presence of a convex posterior border seen on MRI 
examination significantly correlates with anterior knee pain. 
We report the case of a symptomatic quadriceps fat pad and its 
successful arthroscopic resection. The quadriceps fat pad hy-
pertrophy should be considered in the differential diagnosis of 
anterior knee pain and arthroscopic excision can be a useful 
intervention. 
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SAMENVATTING

Een totale acromionectomie werd in de jaren ’70 en ’80 gezien 
als behandeloptie bij een patiënt met rotator cuff-afwijkingen. 
In dit artikel hebben we de behandelingsopties besproken voor 
patiënten met pijnklachten na een gefaalde totale acromionec-
tomie, namelijk een acromionreconstructie met bekkenkam-
graft en een schouderartrodese.

INLEIDING

Het subacromiaal impingement syndroom is een veel 
voorkomende schouderaandoening. Professor Charles 
Neer beschreef de Neerplastiek, waarbij het antero-in-
ferieure deel van het acromion wordt verwijderd bij 
een subacromiaal impingement syndroom.
In de jaren ’70 en ’80 werd een totale acromionec-
tomie als behandeloptie gezien voor patiënten met 
subacromiale pijnklachten.1,2,3,4 In de literatuur vin-
den we wisselende resultaten van deze behandeling. 
Hammond beschrijft een goed tot zeer goed resultaat 
met een gemiddelde follow-up van 4 jaar bij 84 van 
de 90 acromionectomieën in de behandeling van 
rotator-cuff-tendinitis.1 Bosley beschrijft een goed 
tot zeer goed resultaat met een gemiddelde follow-
up van 6 jaar bij 29 van de 34 acromionectomieën.5 
Ook Armstrong en Diamond propageren een acromi-
onectomie bij de behandeling van het subacromiaal 
impingement syndroom.3,4 Daarentegen publiceren 
Neer & Marberry een studie van een selecte groep 
van 30 patiënten die een acromionectomie hadden 
ondergaan en naar hen verwezen werden met ernstige 
pijn en schouderzwakte.6 Ook Wolfgang beschrijft 
een slecht resultaat bij 43% van de patiënten die een 
acromionectomie hebben ondergaan.7 Alhoewel er 
dus wisselende resultaten worden gerapporteerd na 
een acromionectomie, is er overeenstemming dat er 
problemen kunnen ontstaan na een acromionecto-
mie door retractie en daardoor insufficiëntie van de 
musculus deltoideus.1,2,5,6,8,9,10 Jeon et al beschrijft 

een classificatie van de verschillende typen acromion-
ectomieën (figuur 1).11 Bij een partiële acromionec-
tomie wordt het laterale deel van het acromion ge-
reseceerd zonder dat het AC-gewricht betrokken is. 
Bij een subtotale acromionectomie wordt het laterale 
deel van het acromion gereseceerd waarbij het AC-
gewricht wel betrokken is. Bij een totale acromionec-
tomie wordt het totale acromion verwijderd.
Wij beschrijven 2 patiënten met klachten na een 
totale acromionectomie en een rotator cuffruptuur. 
Mogelijke behandelopties na een totale acromionec-
tomie en een rotator cuffruptuur worden besproken.

ZIEKTEGESCHIEDENISSEN

Een 70-jarige patiënt bezocht onze polikliniek vanwege pijn-
klachten aan de rechter schouder. Hij was rechtsdominant. Hij 
had 16 jaar geleden een onbekende operatie aan de rechter 
schouder ondergaan en 6 jaar later een artroscopisch debri-

dement. Aanvankelijk was patiënt tevreden met het resultaat 
van de laatste operatie, maar hij ontwikkelde de laatste jaren 
toenemend pijnklachten. Drie maanden voor het polikliniek-
bezoek was patiënt op zijn rechter schouder gevallen waardoor 
de pijnklachten nog meer waren toegenomen. Bij lichamelijk 
onderzoek was het laterale gedeelte van de clavicula en de spina 
scapulae te palperen en bleek het acromion afwezig te zijn 
(figuur 2). De functie van het posterieure en een anterieure deel 
van de musculus deltoideus was intact terwijl het middelste deel 
insufficiënt was. Bij het onderzoek van de rotator cuff bleken 

Reconstructieve mogelijkheden na een totale 
acromionectomie

R. Bisschop en C.T. Koorevaar 
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Figuur 1. Schematische weergave van de classificatie 
van acromionectomieën door Neer & Marberry, 
gemodificeerd door Jeon11.
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de musculus infraspinatus en musculus subscapularis krachtig 
aan te spannen maar de musculus supraspinatus toonde een 
forse spierzwakte. Actief bewegingsonderzoek toonde een 
anteflexie van 30º, een abductie van 30º, een exorotatie van 
40º en patiënt kon de hand juist tot aan de bilregio brengen. 
Bij actieve anteflexie was een anterosuperiore luxatie van de 
humeruskop te zien (figuur 3). Een röntgenfoto en CT-scan 
(figuur 4) lieten een afwezig acromion zien. MRI-onderzoek 
liet daarnaast ook een kleine supraspinatuspees ruptuur en an-
terosuperiore subluxatie van de humeruskop zien. 
Het terughechten van alleen de supraspinatuspees werd niet 
gezien als goede behandeloptie omdat de insufficiëntie van 
de musculus deltoideus daarmee niet hersteld zou worden. 
Een ‘reversed’ schouderprothese is gecontraïndiceerd bij een 
insufficiënte musculus deltoideus. Een hemi- of totale schou-

Figuur 2. Patiënt uit casus 1. De contour van het 
acromion ontbreekt.

Figuur 3. Patiënt uit casus 1. Subluxatie van de 
humeruskop bij elevatie van de schouder.

Figuur 5. Patiënt uit casus 1. Peroperatieve situatie. 
De bekkenkamgraft wordt geplaatst; links op de foto is 
de laterale clavicula zichtbaar, onder op de foto is de 
spina scapulae zichtbaar.

Figuur 6. Patiënt uit casus 1. Peroperatieve situatie. 
De bekkenkam-graft is gefixeerd aan de spina scapu-
lae. De musculus deltoideus is lateraal en anterieur 
vastgehecht aan de botgraft en mediaal is het acromio-
claviculaire ligament gefixeerd.

Figuur 4. CT-scan van patiënt uit casus 1. Status na 
een totale acromionectomie.
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derprothese werd ook niet als een goede behandeloptie gezien 
bij een patiënt met een rotator cuff-ruptuur en een insuffi-
ciënte musculus deltoideus vanwege de kans op luxaties. Een 
andere optie zou een schouderartrodese zijn. Het nadeel van 
een schouderartrodese is een beperkte functie. Naar aanleiding 
van de resultaten van de studie van Jeon et al. werd er besloten 
een reconstructie van het acromion te verrichten met een 
bekkenkam-graft met fascia latae waaraan de musculus deltoi-
deus werd vastgehecht. Hierbij werd een bekkenkam-graft met 
behulp van een zuggurtung osteosynthese aan de spina scapulae 
vastgezet. Aan dit neo-acromion werd aan de voorzijde de 
musculus deltoideus via boorgaten vastgehecht. Aan de laterale 
zijde werd de musculus deltoideus aan de fascia latae gehecht 
en aan de mediale zijde werd het acromioclaviculaire ligament 
gefixeerd (figuren 5, 6 en 7). Verder werd de ruptuur van de su-
praspinatuspees teruggehecht. Patiënt werd nabehandeld met 
een abductiebrace gedurende 6 weken en vervolgens 6 weken 
een sling. Na een half jaar lijkt de botgraft geïncorporeerd 
te zijn. Een half jaar na de operatie had patiënt een pijnloze 
schouder en kon hij actief 50º anteflecteren, 50º abduceren en 
80º exoroteren. De patiënt was tevreden met het resultaat.

Een 76-jarige patiënte bezocht onze polikliniek vanwege schou-
derklachten aan de rechter zijde. Zij was rechtsdominant. Zij 
had 10 jaar geleden een onbekende operatie aan de rechter 
schouder ondergaan. Drie jaar geleden had zij een tweede 
schouderoperatie aan de rechter zijde ondergaan waarbij de 
supraspinatuspees, die over een lengte van 5 cm geruptureerd 
was, werd teruggehecht. Na de laatste operatie heeft patiënte 
veel pijn gehouden met een beperkte functie. De klachten bij 
presentatie op onze kliniek bestonden uit invaliderende pijn-
klachten en een zeer beperkte functie van de schouder. Bij licha-
melijk onderzoek bleek het acromion afwezig te zijn met een 
niet-functionele musculus deltoideus. De musculus subscapu-
laris en musculus infraspinatus waren intact, maar de musculus 
supraspinatus was zwak bij aanspannen. Actief bewegingson-
derzoek toonde een anteflexie van 30º en een exorotatie van 
30º. Een röntgenfoto en CT-scan (figuur 8) lieten een afwezig 
acromion zien. MRI-onderzoek liet naast de afwezigheid van 
het acromion een massale ruptuur van de supraspinatuspees 
zien, zonder mogelijkheden voor reconstructie. Een hemi- of 
‘reversed’ schouderprothese werd niet overwogen vanwege de 

massale ruptuur van de supraspinatus en de niet-functionele 
musculus deltoideus. Besloten werd om een schouderartro-
dese te verrichten met als primaire doel het verlichten van de 
schouderpijn. De verwachting van de schouderartrodese was 
een pijnvrije schouder. Peroperatief bleek de supraspinatuspees 
niet meer terug te vinden en was de musculus deltoideus zeer 
atrofisch. Er werd een artrodese nagestreefd met de arm in 30º 
abductie, 30º anteflexie en 30º endorotatie. Osteosynthese 
werd verricht met 3 gecanuleerde schroeven door de humerus-
kop en het glenoïd. Tussen de spina scapulae en de humeruskop 
werd een allograft, gezaagd uit een femurkop uit de botbank, 
geplaatst. Vervolgens werd er een dynamische compressieplaat 
(DCP) geplaatst met drie schroeven in de spina scapulae en 4 
schroeven in de humerusschacht (figuur 9). Patiënte werd 6 
weken nabehandeld met een abductiebrace. Een half jaar na de 
operatie liet een röntgenfoto volledige consolidatie zien en had 
patiënte een pijnloze schouder en kon zij de arm actief 80º an-
teflecteren en 50º abduceren. Zij kan met haar rechterhand bij 
haar mond en zij kan het haar kammen. Patiënte was tevreden 
met het resultaat.

Figuur 7. Patiënt uit casus 1. Voorachterwaartse 
röntgenopname van het gereconstrueerde acromion 
gefixeerd middels een zuggurtung-osteosynthese.

Figuur 8. 3D-reconstructie CT-scan van 
patiënt uit casus 2. Status na een totale 
acromionectomie.

Figuur 9. Voorachterwaartse röntgenfoto toont de 
schouderartrodese met een plaat en schroeven uit casus 2.
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DISCUSSIE

In de literatuur is weinig informatie te vinden over de 
behandelopties na gefaalde totale acromionectomie. 
Insufficiëntie van de musculus deltoideus wordt als 
voornaamste oorzaak gezien van schouderklachten na 
een acromionectomie.1,2,5,6,8-10 Agneskircher et al. 
beschrijven de mogelijkheid van een bekkenkam-graft 
na gefaalde acromionectomie bij 2 patiënten.12 Deze 2 
patiënten hadden pijn en stijfheid van het schouderge-
wricht na een totale artroscopische acromionectomie. 
Reconstructie van het acromion met een bekkenkam-
graft met fascia latae gaf sterke verbetering van de pijn 
en stijfheid van het gewricht. Jeon et al. beschrijft goede 
resultaten van de reconstructie van het acromion met 
een bekkenkam-graft met fascia latae na een gefaalde 
acromionectomie bij 10 patiënten.11 Deze patiënten 
hadden een pijnlijke, slecht functionerende schouder 
na een acromionectomie. Pijnscores en functie verbe-
terden aanzienlijk na de reconstructie. Er werden in 
deze groep geen postoperatieve complicaties gezien. 
Bij 2 patiënten werd er vanwege persisterende tekenen 
van subacromiaal impingement een open subacromi-
ale decompressie uitgevoerd.
Bij onze patiënten stond pijn op de voorgrond. In 
casus 1 werd gekozen voor een reconstructie van het 
acromion met een bekkenkam-graft. Hierbij vindt er 
herstel van de anatomie plaats. In de studie van Jeon et 
al. is er sprake van een gemiddelde verbetering van de 
anteflexie met 70º.11 Bij onze patiënt is er een lichte 
functieverbetering waar te nemen, een half jaar na de 
operatie, met een verbetering van de anteflexie met 
50º. De schouder is geheel pijnvrij. Belangrijk bij de 
keuze voor een acromionreconstructie is de complian-
ce van de patiënt voor een lang postoperatief revalida-
tietraject. In casus 2 werd er gekozen voor een schou-
derartrodese. Een schouderartrodese geeft met name 
verbetering van de pijn.13,14,15 Maar daarnaast kan een 
schouderartrodese bij een zeer beperkte functie ook 
een verbetering van de functie geven. Ruhmann et al. 
beschrijft een gemiddelde actieve abductie van 60º 
en een gemiddelde anteflexie van 60º.16 In de studie 
van Cofield et al is 82% van de patiënten tevreden met 
het resultaat van de arthrodese.14 In 68 van de 71 
patiënten vond er een solide fusie plaats. In 14% van 
de patiënten ontstond er een fractuur ter plaatse van 
de artrodese. Onze patiënt had na een half jaar een 
pijnloze schouder met lichte toename van de schou-
derfunctie tot een anteflexie van 80º.
Een totale acromionectomie wordt nu niet meer als 
acceptabele behandeloptie gezien bij een patiënt met 
rotator cuff-afwijkingen.

ABSTRACT

A total acromionectomy was seen as a treatment option in the 
seventies and eighties for patients having rotatorcuff pathology. 
In this article we evaluate the treatment- options for patients 
having pain after a total acromionectomy and a rupture of the 
rotator cuff, that is an acromion reconstruction with an iliac 
bone graft and a shoulder arthrodesis.
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Inleiding
Piepende totaleheupprothesen komen vooral voor 
bij Alumina Keramiek-op-Keramiek articulaties. Het 
is een verschijnsel met onbekende gevolgen op lange 
termijn. Het exacte mechanisme is onduidelijk, een 
vaak geopperde oorzaak is een metaal-op-metaal nek-
cup impingement ten gevolge van een suboptimale 
inclinatie en anteversie van de cup. 
 
Methode
De klinische dossiers van alle 42 patiënten geope-
reerd in 2002-2003, waarbij 43 ongecementeerde 
totale heupprothesen met een keramische articulatie 
werden geplaatst, werden retrospectief onderzocht. 
Piepen werd gedefinieerd als een bij poli bezoek op te 
wekken hoorbaar en reproduceerbaar geluid. CT-scans 
werden gebruikt om de cup inclinatie en anteversie te 
bepalen van de piepende heupen en deze zijn vergele-
ken met CT-scans van  een gematchte controlegroep. 
Specifieke prothesegegevens (kopgrootte, neklengte, 
cupgrootte en steelgrootte) en mogelijke confounders 
(demografische variabelen, body mass index, indica-
ties en postoperatieve complicaties) van de piepende 
en de normale heupen werden geanalyseerd. 

 
Resultaten
Piepen kwam bij 9 (21 %) van de 43 totale heuppro-
thesen voor. Er was geen significant verschil in deviatie 
van de ideale cup inclinatie en anteversie. Wel werd 
een statistisch significant verschil in neklengte tussen 
piepende en normale prothesen werd gevonden. Een 
neklengte van -4 of korter gaf een relatief risico van 
5,56 (95%-CI 1.14 - 27.01; P=0.05). Er was geen 
andere statistische significantie voor de overige pro-
thesematen en andere confounders tussen piepende 
en normale prothesen. 
 
Conclusie
De incidentie van piepen was hoog in onze populatie. 
De neklengte bleek een risicofactor voor het piepen. 
De inclinatie en anteversie van de cup bleek in onze 
populatie niet gerelateerd aan het piepen. 
 
Level-of-Evidence: 3b; Individual Case-Control Study

Keurentjes JC, Kuipers RM, Wever DJ, Schreurs BW, 
Afdeling Orthopedie Slingeland Ziekenhuis Doetinchem en 
Afdeling Orthopedie UMC St. Radboud Nijmegen

Selectie van de verslagen van de Voorjaarsvergadering 
van de NOV op 11 mei 2007 te Utrecht

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

Hoge incidentie van piepen bij Alumina keramiek-op-keramiek totaleheup-
prothesen

Introductie
Tijdens het plaatsen van een ligamentgestuurde tota-
leknieprothese (TKP) met gebruik van een spanner 
werd een aanzienlijk effect van de opspankracht op de 
flexie ruimte waargenomen, wat nog niet eerder kwan-
titatief beschreven is. Het doel van deze studie was het 
kwantitatief beschrijven van de flexie gap grootte, ti-
biatranslatie en femurrotatie wanneer de knie wordt 
opgespannen tijdens implantatie van een genavigeerde 
PCL-sparende TKP.

Methode
In 50 knieën werd tijdens het plaatsen van een liga-

mentgestuurde TKP (balanSys, Mathys Ltd, Bettlach, 
Zwitserland) de flexieruimte opgespannen nadat 
de tibia-zaagsnede was gemaakt. Een dubbelbla-
dige spanner werd gebruikt in 90º flexie met 200N, 
loodrecht op het tibia zaagoppervlak. De grootte van 
de flexieruimte, translatie van de tibia en rotatie van 
het femur werden intra-operatief gemeten met een 
CT-vrij navigatiesysteem (Surgetics®, Praxim medivi-
sion, La Tronche, Frankrijk).

Resultaten
Elke 1 mm toename in gap grootte ging samen met 
een 1.87 (±0.62, CI95:1.71–2.11) keer zo grote toe-

Kwantitatieve dynamica van de flexie ruimte tijdens het plaatsen van een 
genavigeerde ligamentgestuurde totaleknieprothese
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Inleiding
Classificatiesystemen voor distale radius fracturen zijn 
ontwikkeld om meer inzicht in trauma mechanismen, 
behandeling en prognose te krijgen. In de literatuur, 
worden kleine panels en een groot aantal röntgenfo-
to’s gebruikt op verschillende tijdstippen, om op deze 
wijze classificaties te toetsen op betrouwbaarheid en 
reproduceerbaarheid. Het doel van deze studie is om 
inzicht te krijgen in de betrouwbaarheid en overeen-
komst middels een digitale vragenlijst, met 4 classifica-
ties – AO, Frykman, Older  and Fernandez – voor een 
groot panel, voor vijf verschillende röntgenfoto’s op 
twee verschillende tijdstippen.

Methode
In DiRECT (Distal Radial fracture Electronic Classi-
fication Trial), werden zowel de interobserver va-
riabiliteit als de intraobserver reproduceerbaarheid 
gescoord. Vijfenveertig deelnemers (trauma chirurgen 
en AGIOs) classificeerde vijf verschillende röntgenfo-
to’s van distale radius fracturen. Vier maanden later, 
werd hetzelfde panel gevraagd de vijf röntgenfoto’s in 
andere volgorde opnieuw te classificeren. 

Resultaten
Mean interobserver correlatie voor alle cases was rede-

lijk tot matig volgens de Spearman rank test. Echter, 
de resultaten van deze classificaties lieten een slechte 
correlatie zien met de gouden standaard zoals gede-
finieerd door de senior auteur (DP). De intraobser-
ver overeenkomst kon worden weergegeven door de 
kappawaarde (Kw) als redelijk (Kw = 0.52) voor de 
AO/ASIF classificatie en matig voor de Frykman (Kw 
= 0.26), Fernandez (Kw = 0.24) en Older (Kw = 0.27) 
classificatie. Bij het verdelen van de groep op basis van 
ervaringsjaren(< 6 jaren; ≥ 6 jaren), was er een matige 
correlatie tussen ervaring en consistentie tussen alle 
vier de classificaties. 

Conclusie
Op basis van deze bevindingen, kunnen deze classifi-
caties niet worden aanbevolen voor klinische toepas-
singen, gezien de reproduceerbaarheid en betrouw-
baarheid twijfelachtige is.

Joris J.W. Ploegmakers en Cees C.P.M. Verheyen, afdeling 
Orthopedie en Traumatologie, Isalklinieken, Zwolle.
Konrad Mader en Dietmar Pennig, Department of Trauma 
Surgery, Hand and Reconstructive Surgery, St.Vinzenz 
Hospital, Cologne, Germany.

Four distal radial fracture classifications tested among a large panel of Dutch 
trauma surgeons

Inleiding
De incidentie van hamer- en klauwtenen in de alge-
mene populatie loopt uiteen van 2 tot 20%. Een grote 
variatie in definities van kleine teenafwijkingen wordt 
gevonden in de literatuur. Daarnaast bestaat er geen 
algemene consensus over de behandeling van deze af-
wijkingen. Het doel van deze studie is om een inventa-
risatie te maken van de definities, huidige opvattingen 
en behandelprotocollen van kleine teenafwijkingen, 

zoals deze gehanteerd worden binnen orthopedische 
vakgroepen in Nederland. 

Methode
Een vragenlijst met stellingen over kleine teenafwij-
kingen werd naar alle 101 orthopedische vakgroepen 
in Nederland gestuurd. We relateerden de antwoor-
den aan gerespecteerde standaarden van Coughlin 
and Mann. 

Opvattingen over kleine teenafwijkingen in orthopedische vakgroepen in 
Nederland

name in anterieure translatie van de tibia. De gap 
grootte nam gemiddeld 2.23 mm (±0.96) toe, de ge-
middelde toename in anterieure translatie van de tibia 
was 4.17mm (±1.58). De gemiddelde rotatie van het 
femur was 0.60º (±1.40). 

Conclusie
Deze studie laat zien dat de hoeveelheid anterieure ti-
biatranslatie behoorlijk is tijdens het opspannen van 

de flexieruimte en niet kan worden genegeerd tijdens 
TKP. De orthopeed zou zich bewust moeten zijn dat 
de AP positie van het tibiofemorale contact punt in 
90º afhangt van de insertdikte: een 2 mm dikkere 
insert zal gemiddeld leiden tot een 3.8 mm anterieure 
translatie van de tibia.

Heesterbeek PJC, Keijsers N, Jacobs WCH, Verdonschot N, 
Wymenga AB. Sint Maartenskliniek, Nijmegen.
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Doel
Primaire vraagstelling: welke spondylodesetechniek geeft 
het beste radiologische en klinische resultaat bij laag-
gradige spondylolisthesis in de volwassen populatie?
Secundaire doel: bepalen van het overall radiologische 
en klinische resultaat van de verschillende technieken.

Methode
Systematische literatuur studie in Medline, Embase, 
Current Concepts en Cochrane. Gerandomiseerde ge-
controleerde studies (RCT’s) voor de primaire vraag-
stelling. Case series voor de secundaire. Artikelen be-
oordeeld door twee onafhankelijke reviewers.

Resultaten
684 artikelen. Na bestuderen van het abstract 524 
afvallers, en na lezen artikel nog 131. Uiteindelijk 
voldeden  29 artikelen aan de zoekcriteria. 8 RCT’s, 4 
prospectieve en 17 retrospectieve case series. 
De 8 RCT’s bestudeerden allen de posterolaterale 
spondylodese (PLF). Deze bleek superieur ten opzich-
te van oefentherapie. Circumferente spondylodese 
werd vergeleken met PLF,  maar er kon geen verschil 
worden aangetoond. PLF met en zonder instrumen-
tatie werd vergeleken in 3 studies maar er was geen 

voordeel van additionele instrumentatie. Ook geen ad-
ditioneel effect van decompressie of gebruik van bot-
vervangers. De 21 case series bevatten 24 groepen. 15 
met de posterolaterale fusie; goed - excellent klinisch 
resultaat in 60-98% en doorbouw van de spondylo-
dese in 81-100%.
Anterieure cage gebruik in 5 groepen; hier klinisch 
goed -excellent in 85-94% en doorbouw in 47-90%.
Posterieur ingebrachte cage in 2 groepen; goed -
excellent in 45% en doorbouw in 80 en 95%. Zeer veel 
verschillende complicaties werden gerapporteerd.

Conclusie
De posterolaterale fusie geldt als gouden standaard 
voor de behandeling van laaggradige spondylolysis
en -listhesis. Eén studie toont beter resultaat dan 
oefentherapie. Echter geen overig bewijs om de keus te 
rechtvaardigen. Tevens geen bewijs voor het toepassen 
van instrumentatie of een decompressie.

A.W.J. Vreeling en M. de Kleuver, Afdeling orthopaedie, 
Sint Maartenskliniek Nijmegen.
W.C.H. Jacobs, Orthopedic Research Unit, 
afdeling orthopaedie, Sint Maartenskliniek Nijmegen.

Een systematische literatuurstudie naar de effecten van chirurgische 
behandeling van laaggradige spondylolysis en -listhesis bij volwassenen

Introductie
Bottransport door middel van callusdistractie is be-
schreven na tumorresecties. Tot zover ons bekend 
bestaan er geen rapporten over functionele resultaten 
en kwaliteit van leven. Deze patiënten worden veron-
dersteld een lange rehabilitatietijd en vele complicaties 
te hebben. Wij evalueerden rehabilitatietijd, complica-

ties, functionele resultaten en kwaliteit van leven op de 
lange termijn.

Methoden 
Vijf patiënten werden behandeld met deze procedure 
(gemiddelde leeftijd van 14,6 jaar) met een follow-up 
van 161 weken (139-198). Informatie werd verzameld 

Bottransport voor tibiaschachtdefecten, na resectie van maligne tumoren

Resultaten
In totaal werden 76 (75%) ingevulde formulieren 
geanalyseerd. Er bleek een grote variatie in defini-
ties, opvattingen en behandelstrategieën binnen de 
Nederlandse orthopedische vakgroepen te bestaan. 
In maar de helft van de geanalyseerde vakgroepen 
bestond een protocol of consensus in de behande-
ling. In het geval van een hamer-, klauw- en mallet-
teen waren respectievelijk 24, 9 en 70% van de res-
pondenten in overeenstemming met de definities van 
Coughlin and Mann. 

Conclusie
De definities van kleine teenafwijkingen, zoals deze 

gehanteerd worden in orthopedische vakgroepen in 
Nederland, stemmen niet overeen. Dit kan mogelijk 
de variaties in indicatie en toegepaste behandelme-
thoden voor verschillende deformiteiten verklaren. 
Het verschil in opvattingen tussen de verschillende 
vakgroepen kan belangrijke klinische consequenties 
hebben, aangezien een indicatie voor chirurgie af-
hankelijk is van de juiste diagnose. Resultaten kunnen 
alleen juist geïnterpreteerd en verbeterd worden, 
indien er consensus over dit onderwerp ontstaat.

J.C.M. Schrier, J.W. Louwerens, C.C.P.M. Verheyen
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Inleiding
In deze studie werden de klinische prestaties en de sta-
biliteit, gemeten met radiostereometrie (RSA), van de 
humerale component van de ‘instrumented bone pre-
serving’ (iBPTM, Biomet Europe BV, Dordrecht, Ne-
derland) totale-elleboogprothese (TEP) onderzocht.

Methoden
Zestien patiënten ontvingen een iBP TEP. RSA-
metingen vonden 2-5 dagen postoperatief plaats en 
tijdens de 6 weken, 3, 6,12 en 24 maanden follow-
up. Migratie werd gedefinieerd als translatie>0.4 mm 
en/of rotatie>1.0° in 1 of meer richtingen. Klinische 
evaluatie vond plaats mbv VAS pijn scores, range of 
motion (ROM), de EFA en Broberg & Morrey scores. 

Resultaten
Twaalf maanden postoperatief vertoonden alle 16 
patiënten een pijnafname en functieverbetering en 14 
prothesen waren gestabiliseerd. Gedurende de eerste 
6 weken waren 6 prothesen gestabiliseerd en vertoon-
den 10 prothesen in 1 of meer richtingen migraties. 
Zes prothesen stabiliseerden binnen 3 maanden.

Twee protheses stabiliseerden na respectievelijk 3 en 
6 maanden. 
Zeven van de 9 prothesen met een 24 maanden FU 
waren na 2 jaar stabiel. Eén prothese, die peroperatief 
slecht was gepositioneerd, leek zich na 12 maanden 
te hebben gestabiliseerd. Echter in het 2e jaar trad er 
opnieuw migratie op in dezelfde richting. Eén migre-
rende prothese roteerde in het 2e jaar in tegengestelde 
richting, klinisch waren er geen klachten.

Conclusie:
Hoewel de iBP TEP in het eerste jaar migratie kan 
vertonen, waren bijna alle prothesen na 12 maanden 
gestabiliseerd. Klinisch presteerde de prothese naar te-
vredenheid.

M.J. de Vos, Sint Maartenskliniek, Department of 
Orthopaedics, Upper Extremity Unit, Nijmegen, 
The Netherlands.
J.W.H. Luites, Sint Maartenskliniek Research, Development 
& Education, OrthoResearch Unit. 
D. Eygendaal, Department of Orthopaedics, Amphia Hospital, 
Breda, The Netherlands.

Stabiele fixatie van de humorale component van de iBPTM totale-elleboogpro-
these - Een RSA studie met 16 prothesen met een follow-up van 12 maanden

Inleiding en vraagstelling
Diverse postoperatieve retransfusiesystemen worden 
veelvuldig gebruikt bij patiënten na TKP operaties. 
Het doel van de studie was het evalueren van het 
effect van de poriegrootte van de filters ingebouwd 
in postoperatieve retransfusie systemen op de hoeveel-

heid bloedcellen geretransfundeerd na een TKP.

Materiaal en methode
24 patiënten werden geïncludeerd in deze prospectieve 
non-randomized observationele studie en werden toe-
gewezen om ofwel het Donor® retransfusie systeem 

Verschil in poriegrootte van filters in twee systemen voor autologe retransfusie 
beïnvloedt het aantal bloedcellen geretransfundeerd bij TKP

over operatie details, postoperatieve complicaties, re-
habilitatietijd en tijd tot consolidatie. Alle patiënten 
werden uitgenodigd naar de kliniek te komen voor 
beoordeling van functionele resultaten (MSTS) en 
kwaliteit van leven (TESS, rand-36).

Resultaten
De gemiddelde defectgrootte was 10,5 cm (7-15). Alle 
patiënten moesten opnieuw worden geopereerd voor 
pengatinfecties, aviveren en osteosynthese. De gemid-
delde tijd van externe fixatie was 38 weken (24-63). 
Alle defecten consolideerden met een gemiddelde van 
85 weken (50-111). Vier patiënten hadden goede of 
uitstekende resultaten in de functionele beoordeling 
en kwaliteit van leven vragenlijsten. Eén patiënt had 

middelmatige resultaten bij haar functionele beoorde-
ling, wegens een pes equinus, maar goed resultaat bij 
de kwaliteit van leven vragenlijsten.

Conclusie
De reconstructie van tibia schachtdefecten door 
middel van bottransport vereist een aanzienlijke in-
vestering van de patiënten (rehabilitatietijd en herope-
raties) maar resulteert in levend "normaal" bot. De 
langetermijn functionele resultaten en de kwaliteit van 
leven zijn goed.

Nike M. Hanneman, Gerard R. Schaap en Jos A.M. Bramer, 
Afdeling orthopedie, Academisch Medisch Centrum, 
Amsterdam.
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Introductie
Preoperatief bepalen van de geschikte implantaatmaat 
is belangrijk in prothesiologie. Deze studie onderzoekt 
de nauwkeurigheid van digitaal sjabloneren (DS) bij 
totaleheupprothesen (THP) middels 2 verschillende 
kalibratiemethoden.  

Methoden:
Postoperatieve röntgenfoto’s  van 52 THP (Stryker, 
ABG-II) patiënten werden retrospectief door 2 
observers voor steel en- cupgrootte gemeten middels 
een sjabloon softwareprogramma (Endomap V2.01, 
Hectec, Duitsland). Digitale röntgenfoto’s werden 
gekalibreerd met een ijkingsobject (metalen bal) en 
een vaste vergroting (115%, conform analoog sjablo-
neren), en vergeleken met de werkelijke THP-maat.

Resultaten
De nauwkeurigheid van DS met ijkingsobject was 
voor beide observers laag, 14 stelen (27%) en 12 cups 
(23%) werden correct gemeten door observer A en 15 
stelen (29%) en 9 cups (17%) door observer B.
Kalibratie middels vaste vergroting verbeterde de nauw-

keurigheid: 21 correct gemeten stelen (40%) door 
observer A en 28 (54%, p=0,002) door observer B. 
Dezelfde trend werd gezien voor de cups.
Het aantal stelen ≥ 2  maten gemeten dan de werke-
lijke steelmaat, daalde van 11 naar 3 (p=0,04) voor 
observer A en van 13 naar 1 (p<0,001) voor observer 
B.  Het aantal cups ≥ 2 maten gemeten dan de werke-
lijke cupmaat, daalde voor observer A (van 20 naar 10, 
p=0,05) en observer B (van 21 naar 1, p<0,001). 

Conclusie:
DS middels een ijkingsobject kan onnauwkeurig zijn. 
Incorrecte schaalverdeling t.g.v. onjuiste positione-
ring van het ijkingsobject ligt hieraan ten grondslag. 
Vanwege grotere nauwkeurigheid wordt de kalibra-
tiemethode middels vaste vergroting geadviseerd. 
Een alternatief voor kalibratie, is het gebruik van 
een ander implantaat met bekende grootte, indien 
aanwezig op de foto.  

CP Schönhuth, M Franken, W van Asten, B Grimmen IC 
Heyligers.

Nauwkeurigheid van digitaal sjabloneren bij totaleheupprothesen

Inleiding 
Intra-articulaire botdefecten kunnen het optimaal ana-
tomisch chirurgische herstel van (post traumatische) 
deformiteiten onmogelijk maken. Botgrafts en bot-
vervangers kunnen worden gebruikt om een botdefect 
op te vullen, waarbij de morbiditeit van autografts 
aanzienlijk is. Pro Osteon (Interpore Cross, Irvine 
USA), een coralline hydroxyapatiet, incorporeert goed 
bij extra-articulair gebruik. Over het intra-articulair 

gebruik zijn geen resultaten bekend. Een eerdere pilot 
studie naar het intra-articulair gebruik van Pro-osteon 
met twee geiten liet goede resultaten zien.

Methode 
20 geiten werden in 2 groepen verdeeld. Bij groep 1 
werd een intra-articulaire osteotomie van de mediale 
femurcondyl gecreëerd welke werd gevuld met Pro 
Osteon 500. Bij groep 2 werd eenzelfde osteotomie 

Intra-articulair gebruik van Pro Osteon

ofwel het BellovacABT® retransfusie systeem te 
krijgen. Beide systemen verschillen in poriegrootte van 
de filters, namelijk 10 versus 40 micron. Aan het begin 
van de retransfusie werden bloedmonsters afgenomen 
zowel voor als na de filter welke werden geanalyseerd 
op het aantal erythrocyten, leukocyten, trombocyten 
en Hb waarden.

Resultaten 
De filter met een poriegrootte van 10 micron (Donor) 
verminderde significant het aantal leukocyten met 
56%, in tegenstelling tot de filter met een poriegrootte 
van 40 micron (Bellovac). Alhoewel de gemiddelde 
grootte van erythrocyten en trombocyten kleiner is dan 
10 micron, verminderde filtratie met een 10 micron 
filter, het aantal van beide bloedcellen met respectie-

velijk 16 en 38%. Het gevolg was dat Hb waarden van 
geretransfundeerd bloed met het Donorsysteem lagere 
waarden toonden dan met het Bellovac-systeem. De 
‘filtering rate’ van leukocyten, erythrocyten, trombo-
cyten en Hb waarden veroorzaakt door de filter ver-
schilden significant tussen beide groepen. 

Conclusie
Verschil in poriegrootte van de filters ingebouwd 
in twee postoperatieve autologe bloed retransfusie 
systemen beïnvloedde significant het aantal bloedcel-
len geretransfundeerd bij patiënten na een TKP.

A.F.C.M. Moonen, P. Pilot, W.G.H. Meijers, R.A.J. Waelen, 
M. Leers, B. Grimm en I.C. Heyligers.
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gecreëerd, echter nu gevuld met een autologe botgraft 
uit de proximale tibia. De geiten werden na 12 weken 
geofferd waarna het kraakbeen, synovium en de bo-
tingroei werden beoordeeld.

Resultaten 
Er waren geen grote wondgenezingstoornissen. Er 
zijn geen tekenen van uitgesproken synoviale reactie of 
kraakbeen schade. Het preparaat is goed zichtbaar en 
penetreert het articulaire gedeelte niet. Microscopische 
evaluatie van het implantaat toont botingroei in de 
Pro Osteon matrix waarbij osteoblastaire activiteit 
zichtbaar is tot vrijwel in de kern van de matrix.

Conclusie
Eerdere studies toonden succesvol het extra-articulaire 
gebruik van Pro Osteon. Een eerdere pilot studie en 
deze studie tonen aan dat Pro Osteon 500 succesvol 
intra-articulair kan worden gebruikt zonder schade aan 
het synovium of kraakbeen te veroorzaken. Verdere 
mechanische studie zal moeten uitwijzen of de mecha-
nische eigenschappen van Pro Osteon 500 voldoen 
om de krachten in humaan gebruik te weerstaan.

S. Koëter, S. Tigchelaar, A. van Kampen, P. Buma.
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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
verschijnselen van ontsteking bij acute jichtartritis. De beslissing 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. Reumatoïde artritis, de
aanbevolen dosis is 90 mg eenmaal daags. Acute jichtartritis, de aanbevolen dosis is 
120 mg eenmaal daags en moet alleen voor de acute symptomatische periode worden
gebruikt met maximaal 8 dagen behandeling. De aanbevolen dosering bij elke indicatie
is tevens de maximale dosering voor die indicatie.
Aangezien de cardiovasculaire risico's van etoricoxib kunnen toenemen met de dosis en
duur van de blootstelling, dient de kortst mogelijke behandelingsduur en de laagste
effectieve dagdosis toegepast te worden. De behoefte van de patiënt aan
symptomatische pijnverlichting en zijn respons op de behandeling dienen periodiek
worden geherevalueerd te worden, in het bijzonder 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 acetylsalicylzuur of
andere NSAIDs hebben ontwikkeld; zwangerschap en borstvoeding; kinderen en

adolescenten beneden 16 jaar; een inflammatoire darmziekte; congestief hartfalen
(NYHA II-IV); patiënten met niet voldoende gereguleerde hypertensie; aangetoonde
ischemische hartziekte, perifeer arterieel vaatlijden en/of cerebrovasculaire ziekte.

Waarschuwingen/voorzorgen 
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een voorgeschiedenis van gastro-intestinale
aandoeningen, zoals ulceratie en GI-bloeding. Het risico op gastro-intestinale
bijwerkingen neemt verder toe als etoricoxib gelijktijdig wordt gebruikt met
acetylsalicylzuur (zelfs bij lage doses). Bij patiënten met een voorgeschiedenis van
ischemische hartziekte; bij patiënten met een al bestaande aanzienlijk verminderde
nierfunctie, onbehandeld hartfalen, of cirrose moet controle van de nierfunctie worden
overwogen. De resultaten van klinische studies suggereren dat het gebruik van
geneesmiddelen uit de klasse van de selectieve COX-2-remmers gepaard kan gaan met
een verhoogd risico op trombotische voorvallen, in het bijzonder myocardinfarct en
beroerte ten opzichte van placebo en sommige NSAIDs. Aangezien de cardiovasculaire
risico's van etoricoxib kunnen toenemen met de dosis en duur van de blootstelling, dient
de kortst mogelijke behandelingsduur en de laagste effectieve dagdosis toegepast 
te worden.
Patiënten met belangrijke risicofactoren voor cardiovasculaire voorvallen (b.v.
hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mellitus, roken) dienen slechts na zorgvuldige
overweging te worden behandeld met etoricoxib.
Gezien het ontbreken van een plaatjesremmend effect zijn COX-2-selectieve remmers
geen substituut voor acetylsalicylzuur ter profylaxe van trombo-embolische
cardiovasculaire ziekten. Daarom dienen behandelingen met aggregratieremmers niet
gestopt te worden. Voorzichtigheid moet worden betracht bij patiënten met een
voorgeschiedenis van hartfalen, linkerventrikeldisfunctie of hypertensie en bij patiënten
bij wie oedeem al om een andere reden bestond.
Etoricoxib gaat mogelijk gepaard met frequentere en sterkere hypertensie dan sommige
andere NSAIDs en selectieve COX-2-remmers, vooral bij hoge doses. Daarom moet
tijdens behandeling met etoricoxib speciale aandacht worden gegeven aan controle van
de bloeddruk. Als de bloeddruk aanzienlijk stijgt, moet een alternatieve behandeling
worden overwogen.
Als tijdens de behandeling bij patiënten de functie van een van de bovengenoemde
orgaansystemen achteruitgaat, dienen passende maatregelen genomen te worden en
dient stopzetting van de behandeling met etoricoxib te worden overwogen.
Ouderen en patiënten met een nier-, lever- of hartfunctiestoornis die etoricoxib gebruiken
moeten onder passend medisch toezicht blijven.

Voorzichtigheid moet worden betracht bij de instelling van behandeling met etoricoxib bij
patiënten met dehydratie. Etoricoxib kan koorts en andere ontstekingsverschijnselen
maskeren.
Via post-marketing surveillance werden ernstige huidreacties, waarvan sommige fataal,
waaronder exfoliatieve dermatitis, syndroom van Stevens-Johnson en toxische
epidermale necrolyse zeer zelden gerapporteerd in verband met het gebruik van NSAIDs,
waaronder etoricoxib en enkele selectieve COX-2-remmers.
De hoeveelheid lactose in iedere tablet is waarschijnlijk niet voldoende om
intolerantieverschijnselen op te wekken.

Interacties 
Warfarine, ACE-remmers, angiotensine II-antagonisten, cyclosporine of tacrolimus,
lithium, methotrexaat, ethinylestradiol/norethindron, digoxine, rifampicine,
hormoonsubstitutie. 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, griepachtige
aandoening.
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Het onderzoek binnen de orthopedie is de afgelopen 
eeuw sterk veranderd. Aanvankelijk werd er door ge-
brek aan mogelijkheden gebruik gemaakt van resectie 
van het beschadigde weefsel of het aangedane gewricht 
(Age of Resection). Later werd het mogelijk om met 
behulp van osteotomiën of artrodesen de mobiliteit 
van patiënten te verbeteren (Age of Reconstruction). 
Naarmate de chirurgische technieken en steriliteit 
tijdens de operaties verbeterden konden gewrich-
ten worden vervangen door protheses (Age of 
Replacement). Momenteel is een verschuiving in 
het orthopedisch onderzoek te zien waarbij getracht 
wordt om niet langer te vervangen maar de aangedane 
weefsels te laten herstellen. We lijken nu definitief te 
zijn aangekomen in de ‘Age of Regeneration’. Deze 
verschuiving naar regeneratieve geneeskunde kwam 
dan ook duidelijk naar voren bij de 53e jaarvergade-
ring van de Orthopaedic Research Society (ORS).

Kraakbeen
Naast het onderzoek naar prothesen, nemen studies 
naar kraakbeendegeneratie een steeds belangrijkere 
plaats in bij het huidige artrose onderzoek. In deze 
studies wordt getracht de kraakbeendegeneratie in een 
vroeg stadium biologisch te moduleren om verdere 
schade te kunnen voorkomen. De chondrocyt wordt 
van alle kanten belicht: van processen ín de cel, tot 
effecten van de cel op zijn omgeving en invloed van 
de omgeving op de cel zelf. Zo werd bijvoorbeeld een 
nieuw intra-articulair injecteerbaar middel gepresen-
teerd, een MMP-13 (Matrix Metalloproteinase-13) 
remmer.1 Deze stof zou de kraakbeenafbrekende ac-
tiviteit van MMP-13, uitgescheiden door de chon-

drocyt, vanuit de gewrichtsvloeistof kunnen remmen. 
Hoewel in-vitro studies een belangrijke plaats innemen 
in kraakbeenonderzoek, worden ook artrose diermo-
dellen nog veelvuldig gebruikt. 
Hiernaast stonden medische beeldvorming en bio-
mechanica van kraakbeen in de belangstelling. Om 
artrose te bestuderen werden tot voor kort proefdie-
ren opgeofferd om bot en kraakbeen met verschil-
lende histologische en biochemische technieken te 
evalueren. Sinds kort kan een deel van deze effecten 
in vivo worden gevolgd door middel van micro-CT-
scan. Botveranderingen als gevolg van artrose kunnen 
hierdoor op opeenvolgende tijdspunten in hetzelfde 
dier gedurende langere tijd worden gemeten en ver-
volgens gekwantificeerd. Met behulp van micro-CT-
artrografie kunnen ook kraakbeenveranderingen, zoals 
de vorm van het kraakbeen en het gehalte aan glycosa-
minoglycanen, worden afgebeeld. Hierdoor kunnen 
de effecten van potentiële behandelingen voor artrose 
beter worden getest, wat leidt tot gebruik van minder 
proefdieren.
Daarnaast wordt binnen het kraakbeen- en artrose-
onderzoek nog steeds veel onderzoek gedaan naar de 
optimalisatie van gewrichtsvervanging. Nieuwe dra-
germaterialen worden succesvol geïntroduceerd en er 
is een trend ontstaan om de implantaten steeds kleiner 
te maken, waardoor er enerzijds minder invasief wordt 
ingegrepen en anderzijds minder slijtage van de im-
plantaten kan ontstaan. Een goed voorbeeld daarvan 
zijn de recent ontwikkelde implantaten voor lokale 
kraakbeendefecten in de knie en heup.
Al met al blijft kraakbeenonderzoek een steeds maar 
groeiend aandachtsgebied in de orthopedie, waar 
steeds meer inzicht wordt verkregen in zowel de fysio-
logie als de pathologie van kraakbeen.

Bot
Bot is, op bloed na, het meest getransplanteerde 
weefsel ter wereld en het aantal ingrepen waarbij bot 
nodig is, neemt toe. Autoloog bot is nog steeds het 
meest effectief, maar er kleven diverse nadelen aan het 
gebruik van autoloog bot, zoals pijn op de plaats waar 
het vandaan gehaald wordt en de beperkte beschik-
baarheid ervan. Daarom richt het huidige onderzoek 
zich voornamelijk op andere manieren om bot te 
regenereren. Er zijn verschillende commercieel ver-

Ontwikkelingen binnen het orthopedisch 
onderzoek - Verslag van de 53e jaarvergadering 
van de Orthopaedic Research Society, 
10-14 februari 2007, San Diego, Callifornia, USA

D.H.R. Kempen, R.J.H. Custers, D. Delawi, R.E. Geuze, 
J.P.H.J. Rutges, N.E. Fedorovich en M.Rutgers, onderzoe-
kers/aios orthopedie, Afdeling Orthopedie, Universitair 
Medisch Centrum Utrecht, Heidelberglaan 100, 
Postbus 85500, 3508 GA Utrecht.
R.H.J. Das, J.H.W. Jansen, T.M. Piscaer en Y.H. Sniekers, 
onderzoekers/aios, Afdeling Orthopedie, Erasmus Medisch 
Centrum, Dr. Molewaterplein 50, Postbus 1738, 
3000 DR Rotterdam.
M.R. Krijnen en R.J. Kroeze, onderzoekers/aios, 
Afdeling Orthopedie, VU Medisch Centrum, 
de Boelelaan 1117, Postbus 7057, 1007 MB Amsterdam.

74 ■   NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR ORTHOPAEDIE

N
ed

er
la

nd
s T

ijdschrift voor O
rthopaedie



Vol.
 14

juli
  ’07

krijgbare alternatieven voor autoloog bot, waaronder 
allografts, gedemineraliseerd bot (DBM), groeifacto-
ren en synthetische materialen.2 De meeste van deze 
alternatieven geven echter wisselende resultaten. Veel 
onderzoek richt zich daarom op het optimaliseren van 
deze alternatieven.
Een van de meest toegepaste alternatieven voor auto-
loog bot in de kliniek, is alloloog bot van de botbank. 
Alloloog bot is een goede matrix waartegen bot zich 
kan afzetten en bevat een beperkte hoeveelheid groei-
factoren. Echter, in tegenstelling tot autoloog bot is 
allograft niet vitaal. Een van de manieren om de bot-
vorming bij het gebruik van allograft te stimuleren, 
is het vitaliseren van de graft door toevoeging van 
cellen. Een andere benadering om de botregeneratie 
te stimuleren is het gebruik van groeifactoren. Deze 
groeifactoren kunnen afkomstig zijn van gedeminera-
liseerd kadaverbot (DBM). Door optimalisatie van het 
demineralisatieproces zijn natuurlijke groeifactoren 
efficiënter beschikbaar. De demineralisatie vermindert 
echter wel de mechanische aspecten van de graft. Deze 
vermindering kan worden opgevangen door het com-
bineren van DBM met calciumfosfaten. Naast deze 
natuurlijke cocktail van groeifactoren, is er ook veel 
aandacht voor het gebruik van groeifactoren die met 
recombinant-DNA technologieën geproduceerd zijn. 
Ondanks hoopgevende klinische resultaten, heeft dit 
als nadeel dat vaak zeer hoge concentraties gebruikt 
moeten worden.3 Het combineren van de recombi-
nante groeifactoren met een efficiënter dragermateri-
aal zou dit probleem deels kunnen ondervangen.
Botweefsel kan ook gegenereerd worden door de com-
binatie van botvormende stamcellen met dragerma-
teriaal (hybride construct). In het hybride construct 
stimuleren de stamcellen botvorming en zijn tevens 
zelf in staat bot te vormen. Echter, de hoeveelheid 
bot in deze constructen is vooralsnog niet voldoende 
voor klinische toepassingen. Er wordt daarom veel 
onderzoek gedaan naar stimuleren van botvorming in 
vitro (celkweken). Om meer bot te verkrijgen, worden 
gezaaide stamcellen bijvoorbeeld mechanisch gesti-
muleerd in een bioreactor, waarbij de cellen in een 
gesloten systeem onder gereguleerde druk worden 
gekweekt. Een tweede strategie is het combineren van 
botvormende en bloedvatvormende stamcellen in een 
hybride construct. Het toevoegen van deze cellen zou 
de botvormende capaciteit kunnen vergroten, doordat 
een botimplantaat wordt gemaakt dat sneller gevascu-
lariseerd wordt om de stamcellen van nutriënten en 
zuurstof te voorzien. Naast het gebruik van groeifac-
toren, zouden ook deze constructen in de toekomst 
een alternatief kunnen worden voor autoloog bot.

Tussenwervelschijf
Tussenwervelschijfprotheses worden al geruime tijd 
klinisch toegepast bij chronische lage rugpijnklach-

ten op basis van tussenwervelschijfdegeneratie. Deze 
prothese is ontwikkeld om de mobiliteit van het ge-
degenereerde segment in stand te houden. Dit zou 
mogelijk tot een betere klinische uitkomst kunnen 
leiden in vergelijking met een wervelfusie van het 
gedegenereerde niveau. Echter, de nu beschikbare 
studies laten geen verschil zien in klinische uitkomst 
tussen wervelfusies en protheses.4 Mogelijk laten 
toekomstige langetermijnstudies nog zien dat er bij 
protheses minder degeneratie plaatsvindt in aanlig-
gende tussenwervelschijven (craniaal en caudaal) dan 
bij wervelfusies. Mocht dit het geval zijn, dan zou een 
toekomstige indicatie voor het plaatsen van prothese 
kunnen zijn: een geïsoleerde degeneratie, slechts een 
niveau aangedaan, bij een relatief jonge patiënt met 
chronische lage rugpijnklachten. Gezien de hoge 
kosten van de tussenwervelschijfprothese en de com-
plexiteit van de ingreep zijn andere indicaties op dit 
moment niet te verwachten. 
Tussenwervelschijfdegeneratie en -regeneratie zijn 
als onderzoeksgebieden de afgelopen jaren sterk in 
opkomst, sterk analoog aan het kraakbeenonderzoek, 
maar bevindt zich qua inzicht in het degeneratieve 
proces nog in de kinderschoenen. De verwachting 
is dat de pathogenese van tussenwervelschijfdege-
neratie de komende jaren verder zal worden opge-
helderd. Deze kennis wordt opgedaan met behulp 
van observatieve klinische studies, kadaverstudies en 
diermodellen. Het ontbreken van een diermodel dat 
het pathologische proces van tussenwervelschijf de-
generatie benadert, is een belangrijk obstakel. Veel 
bestaande modellen initiëren degeneratie door middel 
van trauma van de anulus fibrosus (hernia modellen) 
of injectie van enzymen die de normale extracellu-
laire matrix van de nucleus pulposus afbreken. Helaas 
benaderen deze modellen niet de etiologie van het pa-
thologische proces van tussenwervelschijfdegeneratie. 
Hierdoor zijn ze dan ook slechts deels geschikt om 
dit proces verder op te helderen of om therapieën te 
testen die het degeneratieve proces remmen. Echter, 
ze zijn wel geschikt voor het testen van protheses of 
tissue engineering-toepassingen. 
‘Tissue engineering’ is de belangrijkste basis voor 
nieuwe therapeutische strategieën voor de behande-
ling van tussenwervelschijfdegeneratie. Het biolo-
gische milieu van de tussenwervelschijf speelt een 
belangrijke rol in de ontwikkeling van nieuwe the-
rapieën. De lage zuurgraad, het ontbreken van vas-
culariteit en de hypoxische condities in de nucleus 
pulposus vormen daarbij een uitdaging. Voorbeelden 
van nieuwe therapeutische strategieën zijn de injectie 
van stamcellen of toedieningen van groeifactoren in de 
gedegenereerde discus. In het laboratorium wordt on-
derzocht of stamcellen tot nucleuscellen kunnen uit-
groeien. Dit lijkt mogelijk door de stamcellen samen 
met nucleuscellen te kweken, waarbij dit effect kan 
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         worden versterkt door het gebruik van collageen type 
II gels en/of groeifactoren. Twee dierexperimentele 
studies toonden aan dat het mogelijk was het verlies 
aan discushoogte terug te winnen door injectie van 
een waterige gel met de groeifactor GDF-5 of door de 
injectie van stamcellen.5,6 Overleving van de geïnjec-
teerde cellen werd echter niet bekeken. Het toepassen 
van tissue engineering technieken in de tussenwervel-
schijf lijkt vanuit experimenteel oogpunt een veelbelo-
vende therapeutische strategie, maar introductie in de 
kliniek lijkt voorlopig nog niet in zicht.

Hoewel nog niet alle ontwikkelingen binnen de rege-
neratieve geneeskunde in de praktijk kunnen worden 
toegepast, wordt steeds meer inzicht verkregen in 
het metabolisme en regeneratieve vermogen van bot 
en kraakbeen. Er zijn steeds meer hoopgevende on-
derzoeksresultaten die de voordelen van – in het lab 
ontwikkelde - regeneratieve strategieën bewijzen. 
Enkele van deze strategieën worden nu al in de kliniek 
toegepast. Het zal niet lang meer duren voordat de re-
generatieve geneeskunde een nog grotere rol binnen 
de klinische orthopedie zal innemen. 

Dankwoord
De auteurs danken het Anna Fonds voor het mogelijk 
maken van deelname aan de ORS.
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van de impactieschool (UMC St Radboud) kent en 
benieuwd is wat buiten Nijmegen de uitkomsten zijn. 
Na een gemiddelde follow-up van 16.5 (15-20) jaar 
in Radboud1 en 7.2 (±2-10) jaar in het VUMC was 
de overleving, met aseptische loslating als eindpunt, 
respectievelijk 84% en 72%.  Voor cuprevisie om elke 
reden is dit 79% en 63% (niet opgegeven, gedestilleerd 
uit de data). Dus slechter na een veel kortere follow-
up. Na een gemiddelde van 10 jaar was de overleving 
elke reden in Nijmegen overigens 93%.
Een duidelijke reden voor dit grote verschil is niet 
te geven. Factoren die mogelijk meespelen zijn de 
leercurve en een gemiddelde van 4 operaties per 
operateur per jaar (73 ptn, 9 jaar, 2 operateurs). Ook 
valt op dat de nabehandeling verschilt met die van 
Schreurs et al.: 5 dagen bedrust in deze studie versus 
2-14 dagen bedrust (afhankelijk van defectclassifica-
tie); beiden 3 maanden aantippend belasten. 
Verder worden de verschillen vertroebeld omdat in de 
VUMC-studie een belangrijk deel een follow-up van 
korter dan 5 jaar heeft (niet gespecificeerd in artikel). 
Interessant zal zijn wat de resultaten na 10-15 jaar 
zullen zijn. 
De eindconclusie in de discussie is dat ‘...in revisies 
met grote acetabulaire botdefecten of bekkenonder-
breking de impactietechniek een groot risico op com-
plicaties heeft’  berust op een interpretatie van de re-
sultaten, niet op bewijs. De resultaten gelden namelijk 
alleen voor de gehele onderzochte groep.
De moraal van het verhaal is dat het nu niet duidelijk 
(meer) is of reviseren van een cup met de impactie-
techniek leidt tot bevredigende resultaten. Of is dit 
niet de juiste conclusie? Deze studie is er dan blijkbaar 
in geslaagd te bereiken wat vele onderzoeken niet lukt: 
stof tot nadenken!

1. Schreurs BW et al. Acetabular revision with impacted mor-
sillised cancellous bone grafting and a cemented cup. A 15-
20-year follow-up. J Bone Joint Surg 2004, 86B:492-7. 
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High rate of failure of impaction grafting in large acetabular defects. 
E.H. van Haaren. I.C. Heyligers, F.G.M. Alexander en P.I.J.M. Wuisman. J Bone Joint Surg 2007: 89B:296-300.

Vraagstelling Wat zijn de  resultaten van cuprevisie 
met ‘impaction bone grafting’? 

Opzet Retrospectieve studie.
 
Locatie VU Medisch Centrum, Amsterdam.

Patiënten 73 patiënten met 76 reconstructies tussen 
1994 en 2002.

Interventie Revisie acetabulumcomponent conform 
de Slooff/Schreurs-techniek (impactie allograft bot-
chips, waar nodig mesh-augmentatie, gecementeerde 
polyethyleen cup), zelfde firma en zelfde posterolate-
rale benadering.

Uitkomstmaat Overleving cup met aseptische los-
lating als eindpunt. 

Resultaten 68 patiënten met 71 “heupen” beschik-
baar voor follow-up; gemiddeld leeftijd 69 jaar (33-
91). Gemiddelde follow-up 7.2 jaar (1.6-9.7). Ernsti-
ger defecten (AAOS III en IV) in 41/71= 58%; géén 
significante verschillen tussen AAOS-klasse en falen 
van de cup. Ook botplastiekdikte, gebruik augmeta-
tie-mesh of  inclinatiehoek waren geen significante 
factoren. Aangaande radiologische botingroei was er 
in de overlevenden sprake van een significant hoger 
percentage complete incorporatie; dit gold niet voor 
geen, partieel of twijfelachtige ingroei. Vijfentwintig 
re-operaties waarvan 5 door infectie (geëxcludeerd!). 
Dus overleving van 71-25/71= 72% voor aseptische 
loslating.

Conclusies Slechtere resultaten als gangbaar in de li-
teratuur na cuprevisie met impaction grafting. 

Commentaar 
Prima studieplan omdat de Nederlandse orthopeed 
de zeer goede resultaten met deze techniek in handen 
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Vraagstelling Is de Chevron of  Scarf-osteotomie ge-
schikter voor de correctie van een symptomatische 
hallux valgus ?

Opzet Gerandomiseerde gecontroleerde studie (RCT).
 
Locatie Bronovo (Den Haag), Bernhoven (Veghel), 
Academisch ZH (Maastricht) en Maasland (Sittard).

Patiënten 108 voeten van 96 patiënten; randomisa-
tie; 9x zag patiënt af van operatie, 3x schenden OK-
protocol (geen verdere uitleg, intention to treat?): 96 
voeten van 83 patiënten ter evaluatie (mist 1 patiënt). 
Inclusie: 18-65 jaar met pijnlijke bunion, hallux valgus 
en adequate functie. Exclusie: RA, eerdere hallux val-
guschirurgie; symptomatische of radiologische artrose 
MTP-gewricht.  

Interventie Chevron- of scarfosteotomie (‘lateralise-
ren distale fragment’) met transarticulaire laterale kap-
selrelease.  

Uitkomstmaat AOFAS hallux valgusscore, halux val-
gushoek (HVA) en intermetatarsale hoek (IMA). 

Resultaten In beide groepen significante toename 
AOFAS-score en afname HVA en IMA; geen signifi-
cante verschillen tussen de groepen; zelfde complicatie-
percentage  met een ‘tevredenheid’ van 95%. Grofweg 
daalde de IMA voor beide groepen van 13 naar 10°.   

Conclusies De auteurs concluderen dat er geen radiolo-
gisch of klinisch significante verschillen tussen chevron 
en scarf zijn gemeten en dat de voorkeur uitgaat naar 
de chevron omdat die technisch minder veeleisend is.

Commentaar 
Doordat de tekst alleen vermeldt dat bij de scarf het 
distale fragment gelateraliseerd wordt, impliceert dit 
dat niet alle mogelijkheden van deze osteotomie benut 
zijn. Afgezien van translatie zijn rotatie en verlenging 
(verkorting) ook krachtige wapens voor een optimale 
correctie. Nu zou de gedachte post kunnen vatten dat 
door beide osteotomieen alleen een zuivere translatie 
werd nagestreefd; dan worden de vergelijkbare resul-
taten helaas vanzelfsprekend. Op grond van  zeer vele 
voorafgaande onderzoeken naar beide osteotomieen is 
de correctie bescheiden. Bij de scarf maar ook wel bij 
de chevronmethode zou een tweemaal zo grote IMA-
winst verwacht mogen worden; zoals van 13 niet naar 
10 maar naar 7°.
Verder valt het onvermeld laten van de (in)congruentie 
in het MTP op en de daarmee samenhangende laterale 
release van conjoined tendon/laterale sesamoid. Er 
is verder sprake van een zeer behoudende nabehan-
deling met een bescherming gedurende 3 maanden. 
Andere onduidelijkheden zijn de diagnose ‘partiele 
osteonecrose’ op grond van de röntgenfoto en het feit 
dat recidief geweten wordt aan een insufficiënte kap-
selrelease.
Samenvattend een uitdagende studie die in de uitwer-
king op punten te wensen over laat. Hierdoor is de let-
terlijk en figuurlijk ‘uitgesproken’ voorkeur voor een 
chevron boven scarfosteotomie niet ondubbelzinnig 
vast komen staan.

Het wordt nu niet duidelijk of een Zwitsers zakmes 
meer kan dan een aardappelschilmes; wel dat ze alle 
twee even goed een aardappel kunnen schillen.

C.C.P.M. Verheyen
         

Scarf versus chevron osteotomy in hallux valgus. A randomized 
controlled trial in 96 patients. 
A.R. Deenik, P. Pilot,  S.E. Brandt, H. van Mameren, R.G.T. Geeseink en W.F. Draijer. 
Foot Ankle Int 2007; 28:537-41.
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Proefschriftbesprekingen

Adhiambo Witlox is in 2006 gepromoveerd bij prof. 
dr. P.I.J.M. Wuisman aan de VU te Amsterdam. Haar 
proefschrift gaat over gentherapie voor de behandeling 
van osteosarcoom. Zij heeft preklinisch werk verricht 
op het lab Gentherapie Geneeskundige Oncologie van 
de VU. Zij heeft een aantal in vivo en in vitro studies 
gedaan en hiermee het inzicht vergroot in de moge-
lijkheden en onmogelijkheden van gentherapie voor 
de behandeling van osteosarcoom. 
Het osteosarcoom is de meest voorkomende maligne 
primaire bottumor bij zowel kinderen als volwasse-
nen. Het is zeldzaam met een incidentie van 0.3 per 
100.000 per jaar. Het komt meestal metafysair rond 

de knie of in de proximale humerus voor. Het kan 
ook secundair ontstaan na bijvoorbeeld bestraling. De 
behandeling bestaat uit chemotherapie in combinatie 
met chirurgie. Een osteosarcoom heeft ondanks in-
tensieve therapie in 30-40% een dodelijke afloop. Het 
inzicht in de tumorbiologie van het osteosarcoom is 
toegenomen. Dit heeft geleid tot de gedachte om gen-
therapie te exploreren als mogelijke nieuwe behandel-
methode voor de behandeling van het osteosarcoom. 
Witlox exploreerde de mogelijkheden van adenovirale 
gentherapie in een aantal keurig uitgevoerde en goed 
beschreven studies. Het is voor mij als orthopedisch 
chirurg eerlijk gezegd moeilijk te lezen. Ik zal proberen 
de essentie samen te vatten van haar proefschrift.

Hoofdstuk 1 en 2 zijn algemeen beschrijvend. De 
demografie, diagnostiek en behandelmogelijkheden 
van het osteosarcoom worden beschreven. Er wordt 
ingegaan op nieuwe behandelmogelijkheden zoals 
groeihormoonblokkade, bestraling met samarium, 
immunotherapie met antilichamen en gentherapie.
Bij gentherapie wordt genetisch materiaal (DNA) in 
de tumorcel gebracht. In de cel wordt DNA vervol-
gens omgezet in mRNA. Dit zorgt voor productie van 
een bepaald eiwit in de cel en dit eiwit heeft uiteinde-
lijk de bedoelde therapeutische werking, bijvoorbeeld 
celdood. Om het DNA de cel in te krijgen heb je een 
vervoermiddel nodig (vector). Deze vector kan bij-
voorbeeld een virus zijn dat in het lichaam ingebracht 
wordt. Als vector heeft Witlox in haar studies gebruik 
gemaakt van een gemodificeerd adenovirus, een on-
gevaarlijk gemaakt verkoudheidsvirus. Dit adenovirus 
herkent een bepaald signaaleiwit (receptor) op het cel-
membraan. Het bindt zich aan de cel en brengt ver-
volgens het DNA de cel binnen. Naast transporteur is 
het ook mogelijk dat het adenovirus zelf de tumorcel 
doodt (oncolyse). In dat geval vermeerdert het virus 
zich in de tumorcel waarbij de cel dood gaat. Daarna 
gaat het op zoek naar meer tumorcellen en herhaalt 
dit proces. Het virus heet dan een conditioneel repli-
cerend adenovirus (CRAds). 

M. Adhiambo Witlox, Gene therapy of Osteosarcoma. 
Preclinical studies with adenoviral vectors and adenoviral oncolysis. 
Academisch proefschrift, Vrije Univesiteit, Amsterdam
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         Hoofdstuk 3 beschrijft de resultaten van een studie 
waarin is onderzocht of irrinotecan werkzaam is voor 
het osteosarcoom. Irrinotecan is een enzym dat werkt 
door omzetting van een pro-drug (niet werkzame 
stof) in een drug (werkzame stof). Als dit systemisch 
gegeven wordt geeft het veel bijwerkingen. Er is een 
adenovirus ontwikkeld als vector voor irrinotecan om 
het alleen in de tumorcellen te laten komen. Om dit 
te kunnen onderzoeken in een zo reëel mogelijke 
omgeving zijn korte termijn culturen ontwikkeld. 
Hierbij worden tumorcellen direct na de operatie 
gekweekt. In vitro bleek het mogelijk het enzym in de 
tumorcellen te brengen. Vervolgens werd het getest in 
muizen met een humaan osteosarcoom. De tumorcel-
len die behandeld werden hadden een significant lagere 
groeisnelheid dan niet behandelde cellen. Het leidde 
echter niet tot complete afname van de tumoren.
Een belangrijke beperking van gentherapie is de relatief 
lage aanwezigheid van adenovirus receptor CAR op 
de cel. Hierdoor is het relatief lastiger voor het virus te 
binden aan de tumorcel en deze te infecteren. De effec-
tiviteit van adenovirale gentherapie is afhankelijk van 
deze infectie efficiëntie. Een andere receptor (EGFR) 
bleek veel meer voor te komen. Door te werken met 
deze receptor kon de infectie efficiëntie en daarmee de 
genoverdracht significant worden verhoogd. 
In hoofdstuk 5 is gekeken naar de oncolytische moge-
lijkheden van het adenovirus zelf, dus niet als vector 
voor ander DNA. Het adenovirus wordt genetisch 
aangepast waardoor het wel in tumorcellen kan delen 

maar niet in gewone cellen. Dit heet dan een conditio-
neel replicerend adenovirus (CRAd). Het virus dringt 
de cel binnen en multipliceert talloze malen. De cel 
gaat hierdoor dood en duizenden nieuwe virusdeeltjes 
komen vrij om weer nieuwe tumorcellen te belagen. 
Er is tevens in dit hoofdstuk onderzoek gedaan naar 
integrine als alternatieve receptor voor het oncolyti-
sche virus CRAd. Het eiwit RGD is gebruikt om te 
binden aan de tumorcelreceptor integrine. 
In vitro lukte het om op deze manier de cel te doden. 
In vivo lukte het in een muis om een afname van de 
tumorgroei te bereiken door injectie van CRAd in de 
tumor. De tumorcellen werden echter niet gedood. 
Omdat rechtstreeks in de tumor spuiten niet altijd 
goed mogelijk is in de praktijk is in hoofdstuk 6 
gekeken naar intra-arteriële toediening van het CRAd. 
Het is getest in ratten met een osteosarcoom op hun 
achterpoot. De poot werd afgesloten van de lichaams-
circulatie en geperfundeerd met het virus CRAd. 
Uiteindelijk bleek het te lukken om de groeisnelheid te 
laten afnemen. Tevens konden er virusdeeltjes worden 
aangetoond in de tumor. Het lukte niet om de tumor 
dood te laten gaan. Het werk dat Witlox heeft gedaan 
vergroot het inzicht in de mogelijkheden en onmoge-
lijkheden van adenovirale gentherapie als toekomstige 
behandeling van het osteosarcoom. Er zijn nog veel 
hordes te nemen. De invoering van deze therapie in 
de kliniek lijkt nog ver weg. 

Dr P.C. Jutte, orthopedisch chirurg, UMCG

Hein P Stallmann. Antimicrobial peptides - Experimental prevention of osteo-
myelitis. Academisch proefschrift, Vrije Universiteit 9 maart 2007 te Amsterdam

Dit proefschrift van Hein Stallmann beschrijft de resul-
taten van laboratorium en dierexperimenteel onder-
zoek naar de klinische toepassing van antimicrobiële 
peptiden (AMP’s).
In het inleidende hoofdstuk worden achtergronden 
betreffende de behandeling van osteomyelitis nader 
omschreven. De huidige behandeling, bestaande uit 
chirurgische debridement gecombineerd met lokale 
en systemische antibiotische therapie, kent nadelen. 
Vanwege de lage antibiotica-afgifte uit het niet-biolo-
gisch afbreekbaar PMMA-cement en de toename van 
resistente bacteriën met inmiddels aangetoonde aan-
wezigheid van resistente bacteriën op het oppervlak 
van antibioticahoudende PMMA kralen, wordt 
gezocht naar alternatieven. Antimicrobiële peptiden 
(AMP’s) lijken een belangrijke aanvulling op de be-
handeling van osteomyelitis. AMP’s zijn natuurlijke 
afweerstoffen en zijn betrokken bij de primaire afweer 
tegen verschillende bacteriën. Daarnaast blijken AMP’s 
eigenschappen te hebben om nauwelijks resistentie te 

induceren. Stallmann en collega’s richten zich bij de 
experimenten, zoals beschreven in dit proefschrift, 
voornamelijk op het antimicrobiële peptide humaan 
lactoferrine 1-11 (hLF1-11). Dit is een fragment van 
het eiwit lactoferrine en is bij de mens onder andere 
aanwezig in speeksel, tranen en moedermelk. Het 
beschermt de kwetsbare slijmvliezen tegen infectie 
door porievorming in de bacterie wat uiteindelijk leidt 
tot celdood. Verder heeft hLF1-11 een breed anti-
bacterieel spectrum, waaronder meerdere resistente 
bacteriën die osteomyelitis kunnen veroorzaken. 

De afgifte van hLF1-11 (hoofdstuk 2) en gentamicine 
(hoofdstuk 3) uit twaalf verschillende, afbreekbare 
dragers van calciumfosfaat wordt helder beschreven. 
De keuze om deze dragers te gebruiken is gebaseerd 
op feit dat ze langzaam worden vervangen door levend 
bot en verwijdering middels een re-operatie daardoor 
niet nodig is. Beide hoofdstukken bevatten een fraai 
opgezet in vitro experiment waarin op vaste tijden, het 
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afgiftepatroon van zowel hLF1-11 als gentamicine uit 
calciumfosfaat cement-cilinders als korrels in kleine 
volumes water wordt gemeten. Resultaten tonen 
een bifasische afgifte. Hierbij wordt een initiële hoge 
afgifte van de antibiotica gedurende de 1e dag, ver-
oorzaakt door vrijkomen van de antibiotica vanaf het 
oppervlak, gevolgd door een lagere graduele diffusie 
in de dagen erna, veroorzaakt door het vrijkomen uit 
de diepere lagen. Dit laatste blijkt afhankelijk van de 
porositeit van de drager. De antibiotische activiteit van 
zowel hLF1-11 als van gentamicine blijft na vrijkomen 
merendeels intact. Hiermee wordt aangetoond dat 
verschillende biologisch afbreekbare dragers kunnen 
worden gebruikt voor beide antibiotica, resulterend in 
een beïnvloedbare afgifte. 
In hoofdstuk 4 wordt de toxiciteit en antimicrobi-
ele activiteit van hLF1-11 bestudeerd. Ter beoorde-
ling van de toxiciteit worden gekweekte muizencel-
len gebruikt, waarbij de stofwisseling van de cellen na 
één dag blootstelling wordt gemeten. Zelfs bij zeer 
hoge concentraties hLF1-11 (400 _g/ml) wordt geen 
celdood gevonden. Verder wordt, eveneens in vitro, 
na bloedafname bij twaalf gezonde vrijwilligers, geen 
hemolyse van humane erytrocyten gevonden bij hLF1-
11concentraties tot 200 _g/ml. De antimicrobiële ac-
tiviteit wordt gemeten na 60 minuten blootstelling en 
blijkt dosisafhankelijk. Van de zes onderzochte bac-
teriestammen, waaronder MRSA, wordt 90% gedood 

bij concentraties van 12.5 _g/ml. Terecht wordt in 
de discussie vermeld dat het therapeutisch venster 
klinisch mogelijk nog groter is aangezien uit eerdere 
studies blijkt dat AMP’s bacteriën dood bij lagere con-
centraties in vivo dan in vitro. 

Vervolgens wordt in hoofdstuk 5 een in vivo studie 
beschreven waarin de afgifte van hLF1-11 uit cal-
ciumfosfaat cement geïnjecteerd in femora van 12 
konijnen, wordt bestudeerd. De resultaten van 7 
dagen follow-up zijn vergelijkbaar met het afgiftepro-
fiel zoals gevonden bij het eerder genoemde in vitro 
experiment. Analyse toont een initiële hoge afgifte 
resulterend in significant hoge piekconcentraties ter 
plaatse van de  bot-cement interface op de 1e dag 
postoperatief, duidend op een mogelijk profylactische 
werking ter voorkoming van osteomyelitis.
De preventie van osteomyelitis wordt geëvalueerd 
in hoofdstuk 6. Bij dit dierexperiment worden in 
de femora van 26 konijnen een bacteriekolonie van 
Staphylococcus aureus geïnoculeerd. Vervolgens 
wordt aansluitend calciumfosfaatcement met hLF1-
11 (5%), met gentamicine (5%) of zonder antibiotica 
ingespoten. Na 3 weken worden de femora verwijderd 
en blijkt zowel hLF1-11 als gentamicine een signifi-
cante afname van infecties te bewerkstelligen vergele-
ken met de groep zonder antibioticahoudend cement. 
Alhoewel gentamicine resulteert in meer steriele 
kweken dan hLF1-11 (3/7 versus 5/6) blijkt dit niet 
significant verschillend. Aangezien in dit experiment 
een bacteriekolonie met een lage MIC waarde gebruikt 
wordt is het interessant om te weten of dit van invloed 
kan zijn op de gevonden resultaten. Hierover wordt 
echter helaas geen uitspraak gedaan. 
In de afsluitende discussie geeft Stallmann terecht aan dat 
de gevonden resultaten niet zondermeer vertaald mogen 
worden naar de klinische praktijk. Patiënten zullen
namelijk meer cement nodig hebben, waardoor de 
snelheid van afgifte van hLF1-11 mogelijk vertraagd kan 
worden. Verder is ook het immunomodulantie-effect 
van hLF1-11 nog onvoldoende onderzocht. Het opti-
maliseren van de in vivo afgifte van hLF1-11 uit calcium-
fosfaat cement vraagt dan ook om vervolgonderzoek. 

In het dankwoord bedankt Stallmann zijn onder-
zoeksteam bestaande uit basisspelers, invallers en sup-
porters. Dat er veel kwaliteiten in dit team aanwezig 
zijn, is te herleiden uit de constatering dat het heeft 
geleid tot een uiterst fraai proefschrift. Het antimicro-
biële peptide hLF1-11 is hierin duidelijk de potentiële 
sterspeler en een grote belofte voor de toekomst. Of 
het uiteindelijk de ‘Champions League’ wint zal de 
toekomst uitwijzen. Al met al is een felicitatie voor 
Stallmann en zijn team zeker op zijn plaats. 

A.F.C.M. Moonen, AIOS Orthopedie
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Verenigingsnieuws

Osteoporose enquête door bijna 100 NOV-leden ingevuld

In het kader van de Bone & Joint Decade wordt een 
onderzoek gedaan naar de opvattingen en kennis van 
de verschillende beroepsgroepen die te maken kunnen 
krijgen met osteoporotische patiënten. In dat licht 
bezien werd door de NOV een Osteoporose-enquête 
gehouden onder haar leden. Bijna 100 (96 in totaal) 
leden hebben deze enquete ingevuld.

Omdat deze enquête ook wordt ingevuld door de 
orthopeden uit Duitsland, Scandinavië, Engeland en 
de Verenigde Staten is goed een internationale ver-
gelijking te maken. Na de zomer zullen de resultaten 
verwerkt en gecommuniceerd worden.
De leden van de NOV worden hartelijk dank gezegd 
voor hun medewerking.

Sectie Educatie toegevoegd aan website

Sinds kort is aan de website van de NOV een nieuwe 
sectie toegevoegd; Educatie. Hier willen wij de na-
scholingsmodules/onderdelen bijeen brengen. Op dit 
moment bestaat het uit 4 onderdelen:
Orthopaedic Knowledge Online van de AAOS. Dit 
betreft een bestaande faciliteit. U wordt hier automa-
tisch ingelogd. 
Module infectiepreventie. Dit is een initiatief van de  
Stichting Werkgroep Antibiotica Beleid (SWAB, www.
swab.nl/swab/swabcms.nsf/swab.htm) en het minis-
terie van VWS. 
Richtlijntoets. Dit is een project in ontwikkeling. Doel 
is geaccrediteerde toetsen te ontwikkelen die direct 

gekoppeld zijn aan orthopedisch richtlijnen. Op deze 
wijze zou de kennis over en de implementatie van 
richtlijnen bevorderd kunnen worden. 
Orthopedics Hyperguide is een online education tool. 
Het wordt door de meeste (Europese) orthopedische 
verenigingen erkend als hun online education tool 
en daarnaast ook door internationale organisaties als 
EFORT, SICOT en A.I.O.D. Een inlogkode is alle 
leden van de NOV per post toegestuurd. Om in te 
loggen verwijzen wij u naar het menu Hyperguide. 
Periodiek zal deze sectie Educatie aangepast, 
aangevuld en uitgebreid worden. Wij hopen u hiermee 
van dienst te zijn.

‘Kiezen voor kwaliteit: transparantie in de zorg’ 
12 september 2007, Domus Medica, Utrecht 

In de nieuwe zorgverzekeringswet wordt onderhan-
deld over de kwaliteit van de zorg. Kwaliteit gaat o.a. 
over effectiviteit, veiligheid, doelmatigheid en patiënt-
gerichtheid. Patiënten willen een doeltreffende en 
vriendelijke behandeling, zorgverzekeraars willen een 
goede prijs-kwaliteit verhouding en zorgaanbieders 
willen zich profileren door te laten zien hoe goed zij 
het doen. Hiervoor is goede kwaliteitsinformatie nodig 
die ontwikkeld is voor en door alle belanghebbenden. 

Op woensdag 12 september 2007 organiseren de Orde 
van Medisch Specialisten en het Kwaliteitsinstituut 
voor de Gezondheidszorg CBO de conferentie ‘Kiezen 
voor kwaliteit: transparantie in de zorg’. Doelgroep 
van deze conferentie zijn professionals in de zorg, 

managers en beleidsmedewerkers in ziekenhuizen, 
raden van bestuur, zorgverzekeraars, vertegenwoordi-
gers van patiëntenorganisaties, branche organisaties en 
de overheid. Het programma start om 13.00 uur met 
informatieve en inspirerende workshops in de Domus 
Medica te Utrecht. 

In vijf verschillende workshops leert u: 
1. hoe u goede kwaliteitsinformatie kunt ontwikkelen. 
2. hoe u kunt sturen op uitkomsten. 
3. hoe particuliere klinieken zich verantwoorden. 
4. hoe u kunt onderhandelen over kwaliteit en hoe 

u zich kunt profileren met de door u geleverde 
klinische prestaties. 

5. hoe patiënten kiezen. 

25123_TijdVoorOrto_205x275_NL.in1 1 23.05.2007 9:47:12 Uhr
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Reserveer woensdag 12 september in uw agenda. U 
krijgt een gevarieerd programma met interactieve 
workshops, waarin u op de hoogte wordt gebracht van 
de meest actuele stand van zaken. 
De Orde en het CBO nodigen u hierbij van harte uit 

om kosteloos aan deze conferentie deel te nemen. U 
kunt zich aanmelden bij http://fd2.formdesk.com/
ordevanmedischspecialisten/kiezen_voor_kwaliteit.  
Het volledige programma zal medio juli beschikbaar 
komen op www.orde.nl en op www.cbo.nl 

Bevestiging financiering LROI door Zorgverzekeraars Nederland; 
start LROI mogelijk 21 juni 2007 

Het bestuur van de NOV is verheugd u te kunnen 
berichten dat ter zake de Landelijke Registratie 
van Orthopedische Implantaten (LROI) defini-
tieve afspraken zijn gemaakt met Zorgverzekeraars 
Nederland in de persoon van drs. M.A.J.M. Bos, 
directeur Zorg.

Samengevat is het volgende overeengekomen:
De zorgverzekeraars hebben de LROI als prestatie-
indicator opgenomen in de set inkoopindicatoren ZN. 
Deze set maakt onderdeel uit van het contract aan-
gaande het B-segment dat de zorgverzekeraars en de Ne-
derlandse ziekenhuizen zijn overeengekomen in 2007. 

1. Alle grote verzekeraars (Achmea, Agis, VGZ/
IZA/TRIAS, CZ/OZ, Menzis en OHRA/Delta 
LLoyd) zijn met de ziekenhuizen participatie aan 
de NOV-LROI overeengekomen. 

2. De ziekenhuizen dienen conform de overeenkomst 
met de zorgverzekeraars de NOV-LROI te erkennen 
en het verkrijgen van de data te faciliteren. 

3.  In de kostprijs van de DBC van totaleheup- en to-
taleknieprothesen is specifiek voor de NOV-LROI 
20/implantaat opgenomen. 

4.  De NOV zal de ziekenhuizen op basis van de gere-
gistreerde implantaatproductie factureren. 

5.  De participerende vakgroepen ontvangen een ver-
goeding (naar het zich nu laat aanzien 5 per gere-
gistreerd implantaat) van de NOV.

Een en ander betekent dat de LROI met terugwer-
kende kracht vanaf 1 januari 2007 zal starten. Op dit 
moment is de Beheerscommissie onder voorzitter-
schap van Prof. dr R.G.H.H. Nelissen bezig de pro-
thesecodelijst die als basis zal dienen, te vervolma-
ken. Deze lijst wordt opgesteld na een inventarisatie 
van alle daadwerkelijk in gebruik zijnde protheses in 
alle vakgroepen. Na voltooiing van deze inventarisa-
tie ontstaat een dynamische landelijke database van 
protheses die voortdurend geactualiseerd zal worden. 
Op haar beurt zal deze inventarisatie het mogelijk 
maken dat de feitelijke LROI op elke vakgroep toe-
gespitst kan worden zodat een grotere efficiency en 
eenvoud voor de locale data management applicatie 
verwezenlijkt kan worden. 

De inventarisatie zelf zal via Webforms (of, indien 
gewenst, schriftelijk) geschieden; hiertoe wordt op dit 
moment in overleg met het LUMC (Dr. R. Brand) 
een ‘technische’ briefing opgesteld voor de orthopedi-
sche vakgroepen. Zodra de projectleiding een redelijk 
compleet overzicht van de feitelijk in gebruik zijnde 
protheses heeft, kan de feitelijke LROI in productie 
genomen gaan worden. De 13 koploperziekenhuizen 
die zich aanmeldden tijdens de Kwaliteitsdag LROI in 
2006 zullen in eerste instantie benaderd worden. De 
overigen volgen daarop.

Prof. dr R.G. Pöll, voorzitter

Call for abstracts Najaarsvergadering 2007 en Jaarvergadering 2008

Graag nodig ik u uit om uw abstracts in te dienen voor 
de najaarsvergadering van de NOV op donderdag 
11 en vrijdag 12 oktober 2007 in de Koningshof te 
Veldhoven. Abstracts kunnen worden ingestuurd tot 
3 september 2007.
Tevens breng ik u bij deze op de hoogte van de jaarver-
gadering 2008 die op 10 en 11 januari in het MECC 
te Maastricht plaats zal vinden. De onderwerpen zijn 
Conservatieve behandeling in de Orthopaedie en 

Rheumachirurgie. Abstracts voor deze jaarvergade-
ring kunnen ingestuurd worden tot 8 oktober 2007. 

Voor de instructie/richtlijnen verwijs ik u naar het deel 
op onze site getiteld 'NOV congressen'/ 'indienen 
van abstracts'

Dr. L.C.M. Keijser, secretaris Commissie voor het 
Wetenschappelijk Werk. 

83 ■   NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR ORTHOPAEDIE



Vol.
 14

juli
  ’07

De Beroepsbelangencommissie van Nederlandse 
Orthopaedische Vereniging (NOV) heeft met VVAA 
Zorgconsultants een systematische ondersteunings-
service ontwikkeld op het gebied van zakelijke dienst-
verlening. Dit is vooral belangrijk in het kader van de 
DBC ontwikkelingen.
De Ledenservice Orthopedie bestaat uit zakelijke advise-
ring van individuele maatschappen, vakgroepen, afdelin-
gen via een gestandaardiseerde intake én het beschikbaar 
stellen van informatie over orthopedische DBC-proble-
matiek via een FAQ (meeste gestelde vragen-) rubriek 
op de website van de NOV. De FAQ rubriek van de 
website wordt gevuld met de (geanonimiseerde) output 
vanuit de individuele zakelijke advisering. 
Alle maatschappen, afdelingen en vakgroepen Orthope-
die in Nederland kunnen de VVAA specifieke vragen 
en problemen voorleggen. Om het adviesproces te 
stroomlijnen is een standaard screeningsformulier ont-
wikkeld t.b.v. de basisgegevens (honorarium, omzet, 
DBC’s, parameters, formatie). 

Een individueel advies wordt geformuleerd over bij-
voorbeeld de vragen:
1.  Wat zijn de gevolgen van afschaffing van de lump-

sumsystematiek voor het honorarium van de 
maatschap? 

2.  Hoe verhoudt het verschil tussen budget, omzet 
en productie in een bepaalde maatschap zich tot 
maatschappen elders? 

3.  Een maatschap wil uitbreiden, wat betekent dit 
voor het honorarium voor de maatschap? 

Een deel van de informatie komt voor de gehele NOV 
beschikbaar (via de FAQ rubriek van de website). 
Het bestuur van de NOV kan met de gegevens die 
vrijkomen uit het adviestraject, inzicht verkrijgen in 
problematiek en effecten van beleidsmatige maatrege-
len (benchmark-onderzoek).

Voor nadere informatie: 
J.J.J. van der List, orthopedisch chirurg, bestuurslid 
NOV (portefeuille BBC): 06-53326022 Drs C.R. van 
der Togt, directeur NOV: tel. 06-5352080

NOV ontwikkelt met VVAA een Ledenservice Orthopedie

Tijdens de Voorjaarsvergadering van de NOV in de Jaarbeurs (Utrecht) werd de overeenkomst tussen de NOV en 
de VVAA ondertekend. V.l.n.r.: Drs J.C. den Braber (VVAA), Prof. dr R.G. Pöll, orthopedisch chirurg (voorzitter 
NOV), J. Doets, arts (VVAA), H.W.J. Koot, orthopedisch chirurg (Voorzitter BBC-NOV).
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1. Kopij en illustraties worden in enkelvoud ingezonden.

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Kopij en illustraties worden ingezonden aan het redactieadres:
dr. A. de Gast, hoofdredacteur
Vrije Universiteit Medisch Centrum
de Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
020-4442987 (werk), 030-6970970 (privé)
redactie-ntvo.org@vumc.nl

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

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

Richtlijnen voor auteurs 

(versie oktober 2005)
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 2007

 28.8-01.9 5th SICOT/SIROT Annual International Conference. Marrakech, Marokko. 
  Inl: www.sicot.org
    
 3-7.9 AO-cursus: Principes van operatieve fractuurbehandeling. Landgoed De Rosep, Oisterwijk.  
  Inl.: www.ao-nederland.nl 

 6.9 Back to the Future. Verleden, heden en toekomst resurfacing heupprothese. 
  Willem II stadion, Tilburg.
  
 13.9  Symposium KNMG 'Het tuchtrecht in beweging'. 
  Zie voor meer informatie www.knmg.nl/symposia.

 14.9 ERASS – Upper Extremity Surgery in Arthritis: Where do we stand? LUMC, Leiden. 
  Inl.: www.erass.org

 15.9 Lustrum Congres VOCA: Knieprothesiologie. Huis ter Duin, Noordwijk. 
  Inl:  D.F.P. van Deurzen, secretariaat@voca.org / www.voca.org
    
 21-22.9 CIA Cursus Deskundigheidbevordering (Deel 1). Hotel De Klepperman, Hoevelaken. 
  Inl.: Drs. J.H. Postma,  jhpostma@wxs.nl

 25-28.9 BOA Annual Congress. Manchester, UK. Inl: www.Boa.ac.uk

 2-6.10 EuroSpine2007; Brussel, Belgie. Inl: www.eurospine2007.com

 7-10.11 6th Interdisciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Pain. Barcelona, Spanje. 
  Inl: www.congresslbp.com

 10-11.10 Tweedaagse Najaarsvergadering NOV. Koningshof, Veldhoven.

 2.11 Symposium Experimenteel Onderzoek Heelkundige Specialismen (SEOHS), 
  Experimenteel congres voor alle chirurgische specialismen, Naturalis, Leiden. www.seohs.nl

 12-15.12 Current Concept of Joint Replacement- Winter Meeting. Orlando, FL, USA. 
  Inl: www.ccjr.com

 2008

 22.2  Cursus Pathologische fractuur. UMC St Radboud, Nijmegen. 
  Inl: Prof. dr. R.P.H. Veth, r.veth@orthop.umcn.nl

 21-24.5 13th ESSKA 2000 Congress. Porto, Portugal. Inl.: www.esska.org

 14-18.5 23e Annual meeting of the Noth American Spine Society: Toronto, Canada. 
  Inl: www.spine.org

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

Congresagenda
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Ons antwoord
• RM Pressfit Metal-Metal
• Metal-Metal Head (32–36mm)
• twinSys

Uw wensen
• uitstekende lange termijn resultaten
• geen slijtage van polyethyleen
• maximale ROM
• goede primaire en snelle secundaire 

stabiliteit
• geen stress shielding

twinSys en RM Pressfit
Optimale ROM met 36mm kop



Spine Trauma Care Concepts Biologics Cement Orthopedics

Biomet
beweegt je 

Voor meer informatie over orthopedische totaaloplossingen
bel (078) 629 29 29

www.biomet.nl



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 150
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Subsample
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 72
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.76
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 150
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
    /ENU <FEFF005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006e0067007300200074006f0020006300720065006100740065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e0074007300200077006900740068002000680069006700680065007200200069006d0061006700650020007200650073006f006c007500740069006f006e00200066006f007200200069006d00700072006f0076006500640020007000720069006e00740069006e00670020007100750061006c006900740079002e0020005400680065002000500044004600200064006f00630075006d0065006e00740073002000630061006e0020006200650020006f00700065006e00650064002000770069007400680020004100630072006f00620061007400200061006e0064002000520065006100640065007200200035002e003000200061006e00640020006c0061007400650072002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [96 96]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


