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Tien jaar geleden stond ik op een druilerige parkeerplaats bij een 
goedkoop hotel in Los Angeles mij af te vragen wat ik daar deed. Tien 
dagen regen en lange dagen op de AAOS. Een beetje verloren voelde 
ik mij wel tussen de tienduizenden congresbezoekers. Een lichtpuntje 
was een oude monografie van Ernest Amory Codman; ‘The Shoulder; 
rupture of the supraspinatus tendon and other lesions in or about the 
subacromial bursa’. Een prachtexemplaar ondertekend door Codman 
zelve, gericht aan een vriend van hem. Peperduur natuurlijk en zeker 
te duur voor een beginnend universitair medisch specialist. Met pijn in 
mijn hart heb ik het boek moeten laten liggen, iets waarvan ik 10 jaar 
spijt gehad heb. Tien weken geleden keerde het tij. Vanuit Amerika 
brachten mijn schoonouders een boek mee voor mijn verjaardag en de 
titel laat zich gemakkelijk raden: de monografie van Codman. In het 
bezit geweest van de inmiddels gepensioneerde Amerikaanse ortho-
pedisch chirurg Ben Colloff, die het boek op 5 januari 1942 van zijn 
naam voorzag en in 1946 fellow was bij de afdeling orthopedie van de 
University of Iowa.
Wat maakt de monografie van Codman nu zo het lezen waard? Het 
voorwoord. Codman begreep als geen ander dat medische kennis een 
beperkte houdbaarheid heeft en schreef daarom een voorwoord van 
40 bladzijden. Een biografie blijft immers langer interessant dan de 
stand der wetenschap van dat moment. In zijn ‘preface’ verwoordt hij 
zijn eigen ontwikkeling, zijn visie op de geneeskunde en zijn tomeloze 
strijd voor ziekenhuisefficiëntie en het kritisch beoordelen van het 
eigen handelen. Daarom verzamelde hij van meerdere ziektebeelden 
tientallen patiënten waarbij klinische diagnostiek, indicatie, chi-
rurgische behandeling en behandelingsuitkomst nauwkeurig werden 
gedocumenteerd. Codman was er van overtuigd dat het wetenschap-
pelijk vaststellen van de zin van een behandeling door het vastleggen 
van het eindresultaat (‘the End Result Idea’) menig universiteit zou 
sieren. Dat idee is tegenwoordig niet veel anders; ook heden ten dage 
zijn we druk in de weer met het ontwikkelen van kwaliteitindicatoren.

Dit maal in mijn voorwoord geen vooruitblik op de inhoud van de 
huidige editie, maar ook iets over mijn levenswandel. Het zal de 
oplettende lezer in de eerste editie van 2009 opgevallen zijn dat het 
redactieadres van het Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie is mee-
verhuisd naar mijn huidige werkadres: het Diakonessenhuis te Utrecht 
en Zeist. Houd de website –www.ntv-orthopaedie.nl - in de gaten, 
daar vindt u de nieuwe contactgegevens en richtlijnen voor auteurs. 
Na ruim 10 jaar iedere dag met fijne collega’s met plezier gewerkt te 
hebben in het VUmc, ben ik de uitdaging aangegaan om met mijn nieu-
we –voortreffelijke- collega’s de orthopedie in het Diakonessenhuis 
verder uit te bouwen. Vanzelfsprekend blijf ik mij inzetten voor de 
NOV en voor de verdere professionalisering van ons Tijdschrift.
Veel leesplezier met het voor u liggende nummer 2 van 2009.

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 vereniging 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 informe-
ren over ontwikkelingen op orthopedisch gebied, 
waarbij zowel klinische als fundamentele aspecten 
worden belicht. Deze doelstelling wordt verwe-
zenlijkt in de vorm van oorspronkelijke artikelen, 
editorials en verslagen van wetenschappelijke ver-
gaderingen, met name die van de NOV. Naast ver-
enigingsnieuws 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 ontwik-
kelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden,  
wordt de lezer aangeraden onafhankelijk inlichtingen in te  
winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de 
ver-melde diagnostische methoden, doseringen van medi-
cijnen, enz. De redactie wijst elke verantwoordelijkheid of 
aansprakelijkheid 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 derge-
lijke produkten gedane bewering.
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Inleiding

Heterotope ossificatie (HO) is botvorming in de 
weke delen. Dit proces kan zich voordoen in huid, 
subcutis, bloedvaten, spieren en fibreuze weefsels 
rondom gewrichten.1 Het pathofysiologische me-
chanisme dat leidt tot HO vorming is nog altijd niet 
opgehelderd. Klinisch wordt HO met name gezien 
na trauma of chirurgische ingrepen, als complicatie 
na langdurig intensive care verblijf met beademing, 
in combinatie met een polyneuropathie op basis 
van multi-orgaanfalen en als onderdeel van een 
genetische afwijking zoals fibrodysplasia ossificans 
progressiva, progressieve ossale heteroplasie en 
Albright hereditaire osteodystrofie.1 
De meest voorkomende locaties voor HO rond ge-
wrichten zijn heupen, knieën en schouders.2,3 Wij 
presenteren de ziektegeschiedenis van een patiënt 
die zich meldde op de polikliniek orthopedie met 
pijnklachten van de linker schouder.

Ziektegeschiedenis

In december 2007 werd een 53-jarige man gezien op onze po-
likliniek met sinds enkele maanden progressieve pijnklach-
ten in de linker schouder. De pijn straalde niet uit in de arm 
en was vooral ’s nachts en bij belasting aanwezig. Patiënt 
ondervond geen bewegingsbeperking van de schouder 
en kon bovenhands reiken. De klachten waren spontaan 
ontstaan. Sinds 2002 geniet patiënt een WAO-uitkering in 
verband met restklachten van beide heupen waarbij in het 
verleden uitgebreide HO werden geconstateerd. Hij had 
ook al langere tijd last van de rechter schouder. De voor-
geschiedenis vermeldde verder een sigmoïdresectie in 1999 

i.v.m. diverticulitis, gecompliceerd door een naadlekkage 
met sepsis, ARDS, langdurige IC- opname en multi-orgaan-
falen op basis waarvan een polyneuropathie resteerde. In 
2000 en 2001 volgde langdurige revalidatie, onder meer 
wegens de beperkingen van de beide heupen ten gevolge 
van de genoemde HO.
Bij lichamelijk onderzoek werd een niet-zieke, obese man 
gezien. Er waren geen afwijkingen bij inspectie van de 
beide schouders. Links was er een volledige actieve range 
of motion waarbij tijdens abductie van de arm vanaf 110° 
pijn aangegeven werd. Rechts bestonden in alle richtingen 
in geringe mate pijnklachten en crepitaties; ook zonder be-
wegingsbeperking. Beiderzijds was er een goede kracht in 
de schoudermusculatuur. Instabiliteittesten waren negatief 
voor beide schouders. Er was beiderzijds geen opvallende 
drukpijn over en in de omgeving van de AC-gewrichten. 
De röntgenfoto’s van de linker schouder toonden calcifica-
ties aan de onderrand van het glenoïd en calcificaties in het 
gebied van de processus coracoïdeus (Figuur 1a). Vanwege 

de geringe afwijkingen van de linker schouder bij lichame-
lijk onderzoek en de daarbij niet geheel passende afwij-
kingen bij röntgenonderzoek, werd besloten een CT-scan 
van de linker schouder aan te vragen. Deze toonde uitge-
breide ossificatie van de ligg. coraco-claviculares (CC), een 
intact glenoïd en een calcificatie aan de inferiore zijde van 
het glenohumerale gewricht (Figuur 1b). Geconcludeerd 
werd dat de gevonden afwijkingen heterotope botvorming 
betreffen op basis van de uitgebreide voorgeschiedenis, 
met name de polyneuropathie en het langdurige intensive 

Bilaterale heterotope ossificaties rond de 
schoudergewrichten

J.C. Rompen, C.C.P.M. Verheyen en A.J.M. Janus

Heterotope ossificaties (HO) worden met name gezien na trauma of chirurgische ingrepen en als complicatie na langdurg 
verblijf met beademing op de intensive care. HO rondom het heupgewricht is de meest bekende verschijningsvorm, 
maar kan zich rond ieder gewricht voordoen. Wij beschrijven een patiënt met uitgebreide HO rondom beide schouder-
gewrichten als gevolg van een polyneuropathie op basis van multi-orgaanfalen.

Drs. J.C. Rompen, orthopedisch chirurg, 
afdeling orthopedie en traumatologie, 
Waterlandziekenhuis, Postbus 250, 1440 AG Purmerend.
Dr. C.C.P.M. Verheyen en dr. A.J.M. Janus, orthopedisch 
chirurgen, afdeling orthopedie en traumatologie, 
Isala Klinieken, Postbus 10500, 8000 GK Zwolle.
Correspondentie: dr. A.J.M. Janus
E-mail: a.j.m.janus@isala.nl
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Figuur 1a. 
Röntgenfoto: AP 
linker schouder met 
heterotope ossifi-
catie in regio lig. 
coraco-claviculaire 
(omcirkeling) en cal-
cificaties caudaal van 
het glenohumerale 
gewricht (pijl).
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care verblijf met beademing in 1999. Ter lokalisering en 
behandeling van de pijn, kreeg patiënt een intra-articu-
laire injectie met lidocaïne en corticosteroïden waarna de 
klachten snel verminderden. Bij controle 3 maanden later 
waren de klachten in de linker schouder niet teruggekeerd.
Gezien de bevindingen werden ook röntgenfoto’s van de 
rechter schouder gemaakt waarop eveneens calcificaties 
werden gezien. Daarnaast was hier sprake van een gevor-
derde omartrose (Figuur 2). Met patiënt werd besproken 
dat de artrose in de rechter schouder alleen bij ernstige 
beperkingen en/of pijnklachten behandeld zou kunnen 
worden door het plaatsen van een schouderprothese.

Discussie

Bilaterale heterotope ossificaties rondom de 
schouders worden, hoewel betrouwbare inciden-
tiecijfers niet beschikbaar zijn, veel zeldzamer 
gerapporteerd dan rond de heup. Wanneer het 
neurogene HO betreft zijn de verbeningen meestal 
gelokaliseerd in het gebied direct onder het gleno-
humerale gewricht.2 Traumatische HO in de schou-
derregio worden meestal rond het glenohumerale 
gewricht gezien maar ook in de buurt van de ligg. 
coraco-claviculares (CC) en het lig. coraco-acro-
miale (CA). Dit laatste was in de door ons gepre-
senteerde casus, hoewel hier geen sprake was van 
een voorafgaand trauma, ook het geval (Figuur 3).2 

In de literatuur wordt ossificatie van de CC en CA 
ligamenten zelden beschreven in het kader van 
HO.4,5 In een studie bleek ossificatie en/of calci-
ficatie van CC en/of CA ligamenten in 36% van de 
gevallen post-traumatisch, 28% was ten gevolge 
van nierfalen en bij een restgroep van 36% werd 

Figuur 1b. CT-reconstructie linker schouder met ossifi-
catie ligg. coraco-claviculaires (witte pijlen) en beeld 
van pseudartrose vorming tussen het geossificeerde 
ligament en het coracoïd (omcirkeling).

Figuur 2. Röntgenfoto: AP rechter schouder: 
Omartrosis met gewrichtsspleetvernauwing van het 
glenohumorale gewricht (pijl). Calcificaties ter plaatse 
van het coraco-claviculaire en coraco-acromiale liga-
ment (omcirkeling).

Figuur 3. Anatomie coraco-acromiale en coraco-clavicu-
laire ligamenten.

geen oorzaak gevonden.4 In een controlegroep 
van 88 patiënten met chronisch nierfalen vonden 
de auteurs bij 5% ossificaties in de CC en CA li-
gamenten, hetgeen doet vermoeden dat dit een 
afwijking is die relatief onder-gediagnosticeerd 
is.4 De auteurs onderscheiden 3 typen HO rond 
de schouder: lokale calcificaties, ossificaties met 
pseudo-artrosevorming en uitgebreide irregulaire 
calcificaties.4 In al deze gevallen was zowel het CC 
als het CA ligament aangedaan. In de door ons ge-
presenteerde casus is sprake van een bilaterale ge-
isoleerde ossificatie van het CC ligament met pseu-
do-artrosevorming ter plaatse van de processus 
coracoïdeus links (Figuur 1b). HO na artroscopische 
schouderchirurgie komt voor maar wordt in de lite-
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ratuur zelden gerapporteerd.6

HO is vaak asymptomatisch en wordt veelal ontdekt 
als toevalsbevinding op een röntgenfoto. Pijn en 
bewegingsbeperking zijn de meest voorkomende 
eerste klachten.2 Lokale zwelling, erythemateu-
ze veranderingen van de huid en warmte kunnen 
optreden, waardoor soms het beeld van een artritis 
gesuggereerd wordt.2,7 In uitzonderlijke gevallen 
kan een volledige ankylose optreden. 
De meest bekende situatie waarin de orthopedisch 
chirurg geconfronteerd wordt met heterotope os-
sificaties is na implantatie van een totaleheup-
prothese. De incidentiegetallen lopen in de grote 
studies uiteen van 35 tot 60% HO na primaire 
heup prothesiologie.8 De incidentie van klinisch 
relevante HO is met 3 tot 7% veel lager.8 Een voor-
geschiedenis van HO wordt beschouwd als de be-
langrijkste risicofactor met een herhalingskans van 
63 tot 90% voor patiënten die een totaleheupartro-
plastiek ondergaan.8,9 
HO vorming begint binnen 2 maanden nadat het 
neurologisch letsel of het (operatie-) trauma is op-
getreden. Na 2 jaar is doorgaans een eindstadium 
bereikt.1 Met skeletscintigrafie kan al binnen 3 
weken na optreden van het trauma of neurologisch 
letsel HO aangetoond worden. Op de röntgenfoto’s 
wordt dit meestal na 4 tot 6 weken zichtbaar.10 
Wanneer risicofactoren voor HO bestaan zijn pre-
ventieve maatregelen geïndiceerd in de vorm van 
profylactische eenmalige lokale radiotherapie van 7 
tot 8 Gy (binnen 4 uur preoperatief tot 72 uur post-
operatief), of een NSAID gedurende 7 dagen.8,11,12 
In een recente meta-analyse lijkt radiotherapie 
effectiever te zijn dan NSAID’s voor preventie van 
HO na heupchirurgie maar de absolute verschillen 
zijn klein.13 Er bestaat met name literatuur be-
treffende HO profylaxe rondom het heupgewricht 
maar profylaxe is bij aanwezigheid van risicofacto-
ren voor HO ook zinvol gebleken bij ingrepen aan 
andere gewrichten.14 
Voor symptomatische HO kan chirurgische excisie 
overwogen worden. Geadviseerd wordt dit pas te 
verrichten wanneer het alkalisch fosfatase genor-
maliseerd is en bij skeletscintigrafie de HO geen 
verhoogde opname meer vertoont.3 In onze casus 
is niet gekozen voor chirurgische excisie omdat 
de pijnklachten verbeterden na een injectie met 
lidocaïne en corticosteroïden.

Abstract

Heterotopic ossification (HO) can result from traumatic 
injury, surgical procedures and after a prolonged stay with 
mechanical ventilation on intensive care. HO around the 

hip is the most common presentation but any joint can 
be involved. We describe a patient with HO around both 
shoulder joints as a complication from critical illness neu-
ropathy.
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Inleiding

De ziekte van Trevor ofwel dysplasia epiphyse-
alis hemimelica (DEH) is een zeldzame aandoe-
ning van het skelet, waarbij osteochondromen 
ontstaan uitgaande van een of meerdere epifysen. 
De aandoening wordt vooral gezien bij kinderen en 
jong volwassenen. De onderste extremiteit is het 
meest frequent aangedaan. De aandoening kan in 
meerdere epifysen tegelijk voorkomen en wordt 
vaker gezien in de mediale epifysen. In dit artikel 
beschrijven wij een elfjarige patiënt die zich pre-
senteerde met progressieve pijn en zwelling van de 
mediale zijde van de rechter knie.

Ziektegeschiedenis

Patiënt is een 11-jarige Turkse jongen die op 5-jarige 
leeftijd naar Nederland was geïmmigreerd. Hij zat in groep 
7 van het basisonderwijs. 
Recent was hij door de huisarts verwezen naar onze polikli-
niek in verband met pijn en zwelling aan de mediale zijde 
van de rechter knie. De klachten bestonden op dat moment 

ongeveer 1 jaar en waren sinds enkele maanden progres-
sief. Er was geen voorafgaand trauma geweest. Tevoren had 
hij nooit klachten van de rechter knie of andere gewrich-
ten gehad. De klachten traden vooral op tijdens korte tijd 
stilzitten (10 minuten) volgend op fysieke inspanning, met 
name voetballen. Zowel buigen als strekken van de knie 
leidde dan tot pijn aan de mediale en dorsale zijde van de 
knie. De pijn straalde soms uit naar de rechter enkel. Hij 
moest dan de knie enkele malen bewegen, waarna de pijn 
binnen enkele minuten verdween. Activiteiten als hurken 
en knielen waren eveneens pijnlijk. Er was geen sprake van 

Dysplasia Epiphysealis Hemimelica 
(ziekte van Trevor) van de knie. 

P.L. Freijzer, E.Hoogstraaten, H.J. van der Woude, R.W. Poolman en S.J. Ham

Een 11-jarige jongen presenteerde zich met sinds een jaar bestaande progressieve klachten van pijn en zwelling aan 
de mediale zijde van de rechter knie. Bij beeldvormend onderzoek werden een onregelmatig aspect (overgroei van 
kraakbeen) alsmede ossificaties gezien, uitgaande van de mediale epifysen van het distale femur en de proximale 
tibia, passend bij dysplasia epiphysealis hemimelica (ziekte van Trevor). 
De ziekte van Trevor is een ontwikkelingsstoornis van het skelet die zich vooral op jonge leeftijd openbaart. De 
aandoening gaat gepaard met zwelling, pijn, standsafwijking of een combinatie hiervan. Mannen zijn frequenter 
aangedaan (ratio 3:1) en de aandoening is meestal gelokaliseerd in de onderste extremiteit. De afwijking is twee maal 
vaker mediaal gelokaliseerd en kan in meerdere epifysen tegelijk voorkomen. Maligne ontaarding is niet beschreven. 
De therapie is, afhankelijk van de lokalisatie en klachten, operatieve resectie (bij deformatie of pijnklachten) dan wel 
een conservatief beleid.
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Figuur 1. Staande digitale beenopname (AP), waarbij 
de zowel toegenomen valgus beenas als de benige 
prominentie aan de mediale zijde van de rechter knie 
zichtbaar is.
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nachtpijn, noch van slotklachten of in-
stabiliteitverschijnselen. De zwelling, 
soms gepaard gaande met enige 
roodheid, was sinds enkele maanden 
toegenomen. 
De voorgeschiedenis was verder niet 
bijdragend, patiënt gebruikte geen 
medicijnen en had geen allergieën. 
De familieanamnese was negatief voor 
klachten van het steun- en bewegings-
apparaat. 
Bij lichamelijk onderzoek zagen wij 
een coöperatieve jongeman met een 
normaal postuur. Bij inspectie viel de 
toegenomen valgusstand van de rechter 
knie op (Figuur 1). Het looppatroon was 
niet afwijkend. Er was sprake van een 

benige prominentie aan de mediale zijde van de rechter 
knie met een doorsnede van ongeveer 5 bij 5 centimeter, 
die net als de mediale gewrichtsspleet drukpijnlijk was. Er 
was geen hydrops, wel matige atrofie van de musculus qua-
driceps ten opzichte van de contralaterale zijde. 
De eindstandige flexie tot 110 graden was gevoelig in het 
mediale compartiment. Valgus stress leidde eveneens tot 
pijn in het mediale compartiment van de knie. Er was geen 
ligamentaire instabiliteit. De functie van de aangrenzende 
gewrichten was symmetrisch intact met pijnloze bewegings-
uitslagen. De neurovasculaire status was niet afwijkend.

Röntgenopnames en MRI van de rechter knie toonden irregu-
laire afwijkingen alsmede calcificaties aan de mediale femur 
epifyse, passend bij de ziekte van Trevor (Figuren 2,3,4).

Discussie

De afwijking werd voor het eerst beschreven in 
1926 door Mouchet en Belot die de term ‘tarso-
mégalie’ gebruikten, hetgeen refereerde aan een 
van de meest voorkomende lokalisaties.1 In 1950 
beschreef Trevor acht casussen (leeftijd patiënten: 
negen maanden tot tien jaar) van ‘tarso-epiphyseal 
aclasis’.2 Hij ging in zijn beschrijving uit van een 
congenitale aandoening. Fairbank schreef in 1956 
een review-artikel over de casussen van Trevor en 
voegde hier veertien patiënten aan toe. Hij intro-
duceerde de nog altijd gebruikte term dysplasia 
epiphysealis hemimelica.3 

Kliniek 
Dysplasia epiphysealis hemimelica (DEH) is een 
zeldzame aandoening met een geschatte inciden-
tie van 1 op 1.000.000.4 De leeftijd waarop de 
aandoening zich openbaart ligt meestal tussen de 
twee en veertien jaar.4-6 De aandoening komt drie 
maal vaker bij jongens voor dan bij meisjes. Een 
erfelijke factor is niet aangetoond.4,5 
De laesie is intra-articulair en blijft bijna 
altijd beperkt tot de helft van een extremiteit 
(‘hemimelic’).6 De mediale epifyse is 2 keer zo 
vaak aangedaan als de laterale epifyse, terwijl 
bij tweederde van de patiënten de aandoening in 
meerdere epifysen tegelijk voorkomt.5

Figuur 2. Röntgenopname van 
de rechter (staande) beenas. 
Opvallend zijn de valgus beenas 
en het onregelmatige, vergrote 
aspect van de mediale zijde van 
de rechter knie.

Figuur 3. AP staande en laterale opnamen van de 
rechter knie. Groeischijven zijn nog niet gesloten. 
Irregulaire vergroting en vergroving van de mediale 
femur epifyse. Projectie van diverse irregulaire ossifi-
caties over de mediale epifyse aan de articulaire zijde 
en mediale gewrichtsspleet. Typisch osteochondroom 
aan de mediale proximale tibia metafyse, gericht 
vanaf het gewricht.

Figuur 4. MRI-opname in het coronale vlak. T1 gewogen 
turbo spin echo sequentie. Conform de conventionele 
opnamen is er sprake van een onregelmatige vergroting 
van de mediale femur epifyse. Normaal aspect van 
de laterale epifyse en hyaliene kraakbeen. Irregulair 
aspect van het mediale tibiofemorale kraakbeen in 
aanwezigheid van verschillende rijpe (centraal been-
merg signaal) ossificaties in relatie tot de epifyse.
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De meest voorkomende locaties zijn de distale 
mediale epifyse van het femur, de (proximale) 
tibia en de talus.5 Azouz et al. categoriseerden 
de aandoening in 3 groepen: De gelokaliseerde 
(slechts 1 epifyse aangedaan), de klassieke (meest 
voorkomend, meer dan 1 epifyse aangedaan) en 
de gegeneraliseerde vorm (gehele extremiteit 
aangedaan).7 
Een veel voorkomend symptoom is een pijnloze 
deformiteit van het aangedane gewricht. Pijn, 
zwelling, beenlengteverschil en mechanische 
bezwaren worden tevens genoemd.8

 
Aanvullend onderzoek bestaat meestal uit conven-
tionele röntgenopnames, meestal gevolgd door een 
MRI of CT-scan. De klassieke bevindingen zijn een 
vergrote mediale epifyse met een verdikte onre-
gelmatige kraakbeenkap en meerdere calcificaties 
of ossificaties (Figuren 3 en 4). 
Histologisch is de laesie niet te onderscheiden van 
het osteochondroom. Radiologisch gaat DEH uit van 
de epifyse, terwijl het osteochondroom normaliter 
metafysair ontstaat.5 Maligne transformatie van de 
afwijking is nooit beschreven.4 

Therapie
Als gevolg van de lage incidentie zijn er geen ge-
randomiseerde studies verricht naar de behande-
ling van de ziekte van Trevor. De behandelstra-
tegie wordt derhalve vooralsnog gebaseerd op 
observationele studies. Er wordt aanbevolen om 
alle gewrichten te screenen vanwege de kans op 
meerdere laesies.5

Beschreven indicaties voor chirurgisch therapie 
zijn pijn, deformiteit en mechanische bezwaren.2-

4,6,9 Het vroegtijdig sluiten van de groeischijf kan 
een complicatie van operatieve interventie zijn. 
Volgens de GRADE richtlijnen is de aanbeveling 
voor zowel operatie als volledige screening echter 
zwak gezien de lage level of evidence.10 
 
Abstract

An eleven-year-old boy had been admitted to our outpatient 
clinic with pain and swelling involving the medial side of 

the right knee. Radiographs revealed an irregular cartilage 
overgrowth as well as ossifications near the medial epiphysis 
of the distal femur and proximal tibia, resembling the 
diagnosis dysplasia epiphysealis hemimelica (DEH; Trevor’s 
disease). DEH is a rare developmental skeletal lesion predo-
minantly presenting at younger age with swelling, pain or 
limb deformity. Males are affected more frequently (ratio, 
3:1) and the lesions are most often seen in the lower ex-
tremities. More than one epiphysis can be involved and 
the lesion is usually restricted to one side of the extremity 
(hemimelic). The medial epiphysis is affected twice as 
often. No malignant transformation has been described. 
DEH can be treated surgically or non-surgically, depending 
on the presentation and topography of the lesion.
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Een atlanto-axiale luxatie (AAL) is meestal het 
gevolg van een hoogenergetisch trauma met vaak 
fatale gevolgen. Een postoperatieve atlanto-axi-
ale luxatie is een zeldzame aandoening. Zonder 
aandacht hiervoor kan het stellen van de diagnose 
belangrijke vertraging oplopen. Wij presenteren 
een casus van een 10-jarige jongen met een langer 
bestaande unilaterale AAL ten gevolge van de ope-
ratieligging van het hoofd na het rechtzetten van 
afstaande oren (otoplastiek).

Ziektegeschiedenis

Een 10-jarige jongen, zonder bijzondere medische voorge-
schiedenis, onderging een otoplastiek volgens Chongchet 
onder algehele anesthesie met een larynxmasker. De 
ingreep verliep zonder bijzonderheden.1 De operatietijd 
was 1 uur. Gedurende de operatie werd het hoofd twee 
maal voorzichtig gedraaid. Na de ingreep werd het hoofd 
in de halswervelkolom in geringe mate geflecteerd om het 
tulbandverband aan te leggen. De 1e dag na deze operatie 
klaagde patiënt over nekpijn. Hierbij had hij een dwang-
stand van het hoofd naar links. Er waren geen neurologische 
uitvalsverschijnselen of andere afwijkende bevindingen.
Aangezien een spastische torticollis bovenaan de differen-
tiaal diagnose stond werd patiënt naar de fysiotherapeut 
verwezen. De fysiotherapeutische behandeling gaf geen ver-
betering en patiënt werd door de huisarts naar de afdeling 
radiologie verwezen voor aanvullend röntgenonderzoek. 
De opnames van de halswervelkolom werden in als niet-af-

wijkend afgegeven. Omdat de klachten persisteren werden 
enkele dagen later opnieuw röntgenfoto's gemaakt. Deze 
toonden op de laterale opnames een abnormale verhouding 
tussen de dens axis en de anterieure ring van C1 (Figuur 1). 
Verder viel de dubbelcontour op van het posterieure deel 
van C1. Een aanvullende CT-scan toonde in het frontale 
vlak een incongruentie van het rechter atlanto-occipitale 
gewricht (Figuur 2). De transversale opname toonde de an-
terieure positie van het rechter deel van C1 (figuur 3).
De diagnose unilaterale atlanto-axiale luxatie werd gesteld 
en er werd besloten tot het aanleggen van een haloframe 
ten behoeve van lengtetractie. De jongen woog op dat 
moment 40 kilogram; er werd gestart met 4 kilogram 

Unilaterale atlanto-axiale luxatie: uit het lood 
geslagen
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Atlanto-axiale luxatie wordt meestal veroorzaakt door een hoogenergetisch trauma, waarbij de afloop niet zelden 
fataal is. Een postoperatieve atlanto-axiale luxatie is zeldzaam. Deze ziektegeschiedenis beschrijft zo’n postopera-
tieve atlanto-axiale luxatie. Een overzicht van de literatuur wordt gegeven.
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Figuur 1. Laterale röntgenfoto van de halswerkolom. 
Nadere bestudering leerde de vergrootte afstand 
tussen de voorste atlasboog (C1) en de dens axis (C2) 
ten teken van een atlanto-axiale luxatie.
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tractie. Het gewicht werd opgevoerd met 1 kilogram per 
12 uur. Onder deze tractie werd de luxatie gedurende de 
tweede dag opgeheven en kon het haloframe worden ver-
wijderd. De patiënt werd met een harde halskraag (Miami 
brace) nabehandeld gedurende 4 weken.
Bij controle na 10 weken had hij geen klachten meer en 
was er een soepele en onbeperkte bewegelijkheid van de 
halswervelkom in alle richtingen.

Discussie

Torticollis (gefixeerde lateroflexie en contralatera-
le rotatie) kent verschillende oorzaken van zowel 

traumatische als niet-traumatische aard (Tabel 1). 
AAL is één van de oorzaken van traumatische 
torticollis. Hierbij is het atlanto-axiale gewricht 
gefixeerd in rotatie. Na het acute stadium treedt 
spasme op van de m. sternocleidomastoideus aan 
de contralaterale zijde. Op den duur ontstaat er 
een verkorting van deze spier. Door de grootte van 
het cervicale wervelkanaal zijn er meestal geen 
neurologische uitvalsverschijnselen, maar wel pijn 
en bewegingsbeperking van de halswervelkolom. 
Occipitale pijn kan het gevolg zijn van prikkeling 
van de n. occipitalis major. Ook kan er een be-
schadiging van de a. vertebralis optreden met als 

Tabel 1. Oorzaken torticollis

Traumatisch Atraumatisch

Facetluxatie Congenitaal (cervicale anomalie, cervicale dystonie,  
  spasticiteit)
Cervicale wervelfracturen Inflammatoir (syndroom van Grisel)
Atlanto-axiale rotatoire (sub)luxatie Infectie hoofd/hals (otitis media, pharyngitis, 
  retropharyngeaal abces)
Atlanto-axiale dislocatie Degeneratief
Iatrogeen (schade aan cervicale musculatuur) Neoplasmatisch (Tumoren CZS, mn in de fossa   
  osterior, hersenstam (medulla oblongata), myelum,  
  (pathologische) ossale tumor)
Syringomyelie (bijv. na bloeding myelum) Oog-motoriekstoornissen (houding ivm schade aan 
  n. trochlearis ter correctie diplopie)
  Medicijn geïnduceerd (antipsychotica, 
  fenothiazinederivaten)

Figuur 2. Frontale reconstructie van een CT-scan van 
de halswervelkom. De cellulae mastoidiae zijn lucht-
houdend. Verder is de subluxtatie tussen C1 en C2 ter 
hoogte van het facetgewricht zichtbaar.

Figuur 3. CT-scan ter hoogte van C1-C2 toont in de 
transversale opname een anterieure positie van het 
rechter deel van C1.
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gevolg draaiduizeligheid, misselijkheid, oorsuizen 
en visusstoornissen.
Op de voorachterwaartse (AP) röntgenopname zijn 
een afwijkende stand van de dens axis ten opzichte 
van de atlas en overlapping van het facetgewricht 
C1/C2 suggestief voor (sub)luxatie. De classificatie 
volgens Fielding en Hawkins beschrijft de mate van 
anterieure verplaatsing van de atlas ten opzichte 
van C2 (Tabel 2).2 
Bij een kind met een pijnlijke torticollis zijn con-
ventionele röntgenfoto’s door de scheefstand van 
het hoofd en de onvolledige verbening van de 
halswervels vaak moeilijk te beoordelen. Voor de 
diagnose AAL wordt dan ook geadviseerd een CT- of 
MRI-scan van de halswervelkolom te maken. 

De behandeling van een AAL is afhankelijk van 
de bestaansduur van het letsel. Door Phillips and 
Hensinger is het volgende behandelschema voorge-
steld3:

-  Duur < 1 week: immobilisatie in zachte nekkraag, 
pijnstilling, bedrust gedurende 1 week, indien 
geen spontane reductie optreedt dan cervicale 
tractie.

-  Duur >1 week en <1 maand: cervicale tractie en 
harde nekkraag 4 tot 6 weken.

-  Duur >1 maand: cervicale tractie, nekkraag 4 tot 
6 weken.

Luxaties die langer bestaan dan een maand vergen 
echter meestal een chirurgische behandeling.2,3

Een acute AAL is vaak eenvoudig te reduceren. 
Spasmen van de omliggende spieren en zwelling 
van het kapsel en het synoviale weefsel kunnen 
de reductie bemoeilijken. Bij ruptuur van het liga-
mentum transversum en persisterende subluxatie 
is chirurgisch ingrijpen middels een posterieure of 
anterieure atlanto-axiale fusie aangewezen.4

Er is in de literatuur consensus over de aanbevolen 

gewicht dat gebruikt moet worden bij tractie. De 
in de literatuur gevonden waarden voor kinderen 
variëren van 1,3 tot 2,3 kg (afhankelijk van formaat 
van kind), waarbij 0,5 kg per vertebra extra kan 
worden gebruikt.3 In tabel 3 staat een opsomming 
van het aanbevolen tractiegewicht per wervelni-
veau.4

Atlanto-axiale luxaties worden in de literatuur 
geassocieerd met rheumatoïde arthritis en het 
syndroom van Down.5,6 Postoperatieve (sub)
luxaties worden beschreven na tonsillectomie en 
pharynogplastiek.7-10 Hierbij worden zowel het 
syndroom van Grisel als iatrogene traumatische 
luxaties als mogelijke oorzaken genoemd. Het 
syndroom van Grisel treedt op als gevolg van een 
nasopharyngeale infectie met als resultaat een 
toegenomen spasme van de diepe cervicale muscu-
latuur en laxiteit van het ligamentum transversum 
tussen dens axis en de ring van C1.11

Wilson et al beschrijven 62 gevallen van atlanto-
axiale rotatoire subluxaties in de periode van 1830 
tot 1985.12 Het merendeel (65%) komt voor bij 
kinderen van 5 tot 12 jaar. In dit overzicht waren 
14 gevallen (23%) postoperatief ontstaan, waarvan 
7 na een mastoïdectomie en 5 na tonsillectomie en 
adenoïdectomie. Kelly et al. beschrijven een casus 
van een atlanto-axiale subluxatie na een otoplas-
tiek bij een 6 jarig kind.13 Infectieuze verschijnse-
len werden hierbij niet gevonden. 
Volgens Parke et al. worden postoperatieve atlan-
to-axiale luxaties na ingrepen in de oropharynx 
meestal veroorzaakt door het syndroom van Grisel 
en verklaard door de anatomische ligging van het 
gewricht ten opzichte van het operatiegebied.14 
Karkos et al. beschrijven 103 patiënten met het 
syndroom van Grisel; bij 48% was er primair een 
infectie aanwezig, bij 52% ontstond deze postope-
ratief.15 Bij een derde van deze laatste groep was 
de ingreep een tonsillectomie.

Tabel 3. Tractiegewicht per vertebra5

Vertebra Minimale tractie Maximale tractie
 (gewicht in kg)  (gewicht in kg)

C1 2,3 4,5
C2 2,7 5,4
C3 3,6 6,8
C4 4,5 9,0
C5 5,4 11,3
C6 6,8 13,5
C7 8,1 15,8

Tabel 2. Fielding en Hawkins classificatie voor de 
mate van anterieure dislocatie van de atlas2

Type I:  Anterieure verplaatsing C1 ten opzichte   
 van C2 <3 mm. 
Type II:  Ruptuur van het ligamentum transversum  
 met rotatie van 1 facet  gewricht. 3-5 mm  
 anterieure verplaatsing.
Type III:  Anterieure verplaatsing C1 ten opzichte   
 van C2 >5mm.
Type IV:  Posterieure luxatie van C1 t.o.v. C2, 
 gecombineerd met een fractuur van het   
 processus odontoideum.
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Operaties waarbij langdurig een extreme rotatie-
stand van het hoofd nodig is, gaan gepaard met een 
verhoogd risico op AAL. Onder algehele narcose is 
de cervicale spiertonus verminderd en daarmee 
de beschermende werking van de spieren. Volgens 
Coutts kan een rotatie van meer dan 65 graden van 
het hoofd bilaterale C1-C2 facetdislocatie veroor-
zaken.16 Het is dan ook van belang om peroperatief 
zo min mogelijk het hoofd te draaien.17 
Omdat tijdens een otoplastiek het hoofd meermaals 
wordt gedraaid en geflecteerd (voor desinfectie, 
aftekenen, de ingreep zelf en het aanleggen van 
verband) wordt een traumatische oorzaak in be-
schreven casus het meest waarschijnlijk geacht. 
Er werden geen aanwijzingen voor een infectieuze 
oorzaak gevonden.

Conclusie

Een traumatische of een infectieuze atlanto-axiale 
luxatie is een mogelijke oorzaak van een postope-
ratieve torticollis, die gemakkelijk miskend wordt. 
Postoperatieve nekklachten zijn een indicatie voor 
aanvullende radiologische diagnostiek zoals een 
röntgenfoto, CT- of MRI-scan. Een traumatische at-
lanto-axiale luxatie is –mits tijdige gediagnosticeerd- 
goed behandelbaar en kent een gunstige prognose.

Abstract

Atlanto-axial dislocation is mostly caused by a high velocity 
trauma with fatal outcome most of the time. Postoperative 
atlanto-axial dislocation is a rare condition. We describe 
the case of a ten-year old boy with a unilateral atalanto-
axial dislocation after a bilaterale otoplasty. A comprehen-
sive overview of the literature is provided.
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Inleiding

De processus supracondylaris humeri is voor het 
eerst beschreven door Sir John Struthers in 1894.1 
Het is een haakvormige afwijking met een grootte 
van niet meer dan 2 cm, gelokaliseerd aan de an-
teromediale zijde van de humerus op ongeveer 5 cm 
boven de epicondylus medialis. Het komt vaak bila-
teraal voor.2 Dit uitsteeksel komt voornamelijk bij 
verschillende katachtige voor en bij zoogdieren die 
in bomen leven, maar ook bij 1-3% van de mense-
lijke populatie.2,3,4,5 De processus supracondylaris 
humeri bestaat vaak in combinatie met een fibreus 
ligament (Struthers’ ligament). Het ligament heeft 
zijn origo op de processus en zijn insertie op de epi-
condylus medialis. Hierdoor vormt het ligament een 
tunnel. Door deze tunnel kunnen enkele belangrijke 
structuren lopen zoals de nervus medianus en de 
arteria brachialis. Meestal wordt de processus supra-
condylaris humeri bij toeval gevonden op een rönt-
genfoto, of als een pijnloze palpabele massa in de 
bovenarm. De vaatzenuwbundels kunnen echter ook 
in de knel raken. Dit kan leiden tot pijnklachten in 
de arm, tintelingen in de hand, claudicatio klachten 
en spierzwakte. Deze klachten kunnen ontstaan 
of verergeren door het aanspannen van spieren in 
de arm of door externe compressie. Wij beschrij-
ven een patiënt met evidente pijnklachten in zijn 
bovenarm waarbij met standaard röntgenonderzoek 
de oorzaak van de klachten aan het licht kwam.

Ziektegeschiedenis

Een 16-jarige jongen presenteerde zich op de polikliniek 
met sinds 3 maanden bestaande heftige pijnklachten van 
zijn linkerarm en tintelingen in zijn vingers. De huisarts 
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Figuur 1. Laterale röntgenopname van humerus links 
met een processus supracondylaris humeri.
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had na het eerste consult de patiënt verwezen naar een 
kinderarts in een academisch centrum. Deze kon echter 
geen duidelijke oorzaak vinden voor zijn klachten, waarna 
er werd gestart met fysiotherapie en psychiatrische bege-
leiding. Na een tweede consult bij de huisarts wegens on-
voldoende verbetering van de klachten werd patiënt naar 
de polikliniek orthopedie verwezen. De patiënt vertelde 
dat zijn klachten begonnen waren met tintelingen in de 
vingers, later kwam daar pijn in de arm bij. Er was geen 
sprake van een trauma in de voorgeschiedenis en de patiënt 
was verder altijd gezond geweest. Op het moment van poli-
bezoek was er sprake van een continue pijn aan de ventrale 
zijde van zijn bovenarm, net boven de elleboogsplooi en 
heftige nachtpijn welke niet reageerde op pijnstilling met 
Diclofenac. De tintelingen stonden op het moment van pre-
sentatie minder op de voorgrond. Bij lichamelijk onderzoek 
was er sprake van diffuse drukpijn aan de ventrale zijde van 
zijn bovenarm. De kracht in de linker arm was goed, echter 
wel beperkt door de pijn. Een conventionele laterale rönt-
genfoto van de bovenarm toonde een processus supracon-
dylaris humeri, aan de ventrale zijde van zijn bovenarm 
(Figuur 1). Er werd in overleg met patiënt besloten om de 
processus supracondylaris humeri operatief te verwijderen. 
Deze ingreep werd kort na het polibezoek verricht. Hierbij 
werden de processus en het ligament via een laterale bena-
dering verwijderd (Figuren 2 en 3).

Discussie

Compressie van de nervus medianus wordt in de 
meerderheid van de gevallen veroorzaakt door een 
carpaaltunnelsyndroom. Slechts zelden wordt ner-
vus-medianuscompressie veroorzaakt door beknel-
ling van de zenuw boven de elleboog.2 De aanwe-

zigheid van een processus supracondylaris humeri 
en een ligament van Struthers kunnen hiervan 
de oorzaak zijn.6 Het ligament van Struthers is 
een fibreuze band welke tussen de pezen van de 
musculus pronator teres en de musculus coraco-
brachialis doorloopt en zijn insertie heeft op de 
mediale epicondyl.4,7 Vaak bestaat deze in com-
binatie met een processus supracondylaris humeri 
maar het ligament kan ook alleen aanwezig zijn.2 

De symptomen kunnen variëren van pijn in de 
onderarm en hand, tintelingen en sensibiliteitsver-
lies van de hand, spierzwakte in de onderarm en 
claudicatio klachten.4 Differentiaal diagnostisch 
kan gedacht worden aan een carpaaltunnelsyn-
droom, een plexus-brachialisneuritis en een oste-
ochondroom. Meestal kan echter door zorgvuldig 
onderzoek de locatie van de beknelling gevonden 
worden. De proef Tinel is veelal positief indien 
uitgevoerd proximaal van de processus. Vaak 
kunnen de symptomen van nervus-medianuscom-

pressie opgewekt worden door extensie van de 
elleboog en pronatie van de onderarm.7 Op een 
röntgenfoto van de bovenarm is de processus vaak 
duidelijk zichtbaar. Electromyografie (EMG) en 
een MRI-onderzoek kunnen bijdragend zijn in het 
zoeken naar een diagnose.2,8 Het afbreken van de 
processus is een zeldzaam letsel en kan gepaard 
gaan met verschijnselen van acute neurovascu-
laire compressie.5,7 De behandeling van een symp-
tomatisch processus supracondylaris humeri is de 
operatieve verwijdering van de processus en het 
ligament van Struthers.4,7 

Figuur 2. Peroperatieve foto met de processus 
supracondylaris humeri aan de ventrale zijde.

Figuur 3. Status na het verwijderen van de processus 
en het ligament van Struthers.
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Abstract

A 16-year old boy was presented to us with pain located 
on the ventral side of his left upper arm and a tingling 
sensation in his fingers. He had these complaints for about 
three months before visiting our clinic. On examination 
there was a not well localized pain on compression of the 
ventral side of the upper arm. A conventional x-ray showed 
a supracondylar process located on his left upper arm. A 
supracondylar process is a protrusion which, together with 
a ligament (Struthers’ ligament), can form a tunnel. The 
median nerve and the brachialis artery can run trough this 
tunnel. Compression on this tunnel and on these structu-
res can cause pain in the arm, tingling sensations in the 
hand, complaints of claudicatio and muscle weakness. The 
treatment consists of excising the protrusion and release 
of the ligament after which the complaints often disappear 
completely. 
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Multiple stress fracturen van de tibia

C.M. Kooijman en J.J.A.M. van Raaij

Een stressfractuur is het gevolg van chronische overbelasting welke frequent wordt gezien bij militairen en atleten. In 
de meeste gevallen betreft het een fractuur van de posterieure cortex van de proximale tibia. Belastingsafhankelijke 
pijnklachten ontstaan geleidelijk, waarbij het lichamelijk onderzoek behoudens locale pijn en zwelling over het 
algemeen niet afwijkend is. Aangezien de conventionele röntgenfoto in het merendeel van de gevallen geen afwij-
kingen laat zien is aanvullende diagnostiek noodzakelijk. Met name MRI-onderzoek laat een karakteristiek beeld zien. 
De behandeling is in principe conservatief waarbij na enkele weken op geleide van de pijnklachten de belasting kan 
worden opgevoerd. In enkele gevallen kan gipsimmobilisatie of interne fixatie geïndiceerd zijn. Zeker wanneer er 
zoals in deze casus sprake is van een tweede stressfractuur is het van essentieel belang aandacht te hebben voor 
eventuele intrinsieke en extrinsieke risicofactoren. Deze dienen uitgesloten dan wel behandeld te worden. De uitein-
delijke prognose is goed.

Drs. C.M.Kooijman, AIOS Orthopedie, afdeling orthopedie, 
Universitair Medisch Centrum Groningen, Hanzeplein 1, 
9700 RB Groningen.
Dr. J.J.A.M van Raaij, orthopedisch chirurg, 
afdeling orthopedie, Martini Ziekenhuis, 
Postbus 30.033, 9700 RM Groningen.
Correspondentie: Drs. C.M.Kooijman
Email: c.m.kooijman@orth.umcg.nl

Inleiding

Een stressfractuur ontstaat door chronische over-
belasting van het bot. De proximale tibia is hierbij 
een van de voorkeurlokalisaties. Naast extrinsieke 
factoren, zoals bepaalde risicosporten, zijn tevens 
intrinsieke risicofactoren beschreven. In sommige 
gevallen is er sprake van een recidief of van een 
tweede primaire fractuur. Opvallend genoeg wordt 
dit gegeven in de literatuur slechts zelden beschre-
ven. Deze casus betreft de ziektegeschiedenis en 
behandeling van een patiënte met een tweede, ip-
silaterale stressfractuur van de tibia, gevolgd door 
een overzicht van de recente relevante literatuur.

Ziektegeschiedenis

Een 21-jarige vrouw werd in verwezen naar de poli trau-
matologie in verband met sinds enkele weken bestaande 
pijnklachten van het linker onderbeen. De klachten waren 
zonder acuut moment, maar in aansluiting op hardlopen 
ontstaan en werden aanvankelijk geduid als overbelasting. 
Patiënte had een mankend looppatroon en belastingsaf-
hankelijke pijn. De pijn was aanvankelijk diffuus in het 
proximale onderbeen gelokaliseerd, later focaal proximaal 
en anteromediaal. Het lichamelijk onderzoek was zonder 
afwijkingen behoudens een geringe zwelling proximaal 
pretibiaal links met locale drukpijn. Een conventionele 

röntgenfoto toonde een periostale botaanwas aan de pos-
terieure zijde van de tibiaschacht met mogelijke wekede-
lencalcificaties. CT-onderzoek toonde beenvorming in de 
weke delen, alsmede endomedullaire sclerose met aan-
wijzingen voor een subtiele cortexonderbreking. Op basis 
van dit onderzoek werd de diagnose stressfractuur van de 
proximale tibia gesteld. Patiënte werd middels gipsimmo-
bilisatie behandeld. Gezien het uitblijven van verbetering 
werd een MRI-onderzoek met intraveneus Gadolinium-

Figuur 1. MRI T2-gewogen opname: callusvorming met 
reactieve aankleuring van de proximale tibia.
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contrast verricht. Deze toonde zowel in de T1- als in de T2-
gewogen opnamen callusvorming met enige reactieve aan-
kleuring (Figuur 1.) Een skeletscintigram toonde verhoogde 
activiteit ter hoogte van de mediale proximale tibia (Figuur 
2). Laboratoriumonderzoek was ongestoord. Aangezien een 
maligniteit niet met zekerheid kon worden uitgesloten werd 
patiënte verwezen naar de orthopedisch chirurg. Inmiddels 
was de casus tevens ter beoordeling aangeboden aan de 
Commissie voor Beentumoren in Leiden. Deze adviseerde, 
gezien het overwegend benigne radiologisch beeld passende 
bij een reactief proces, een radiologische follow-up na 2, 
4 en 12 maanden. Bij de laatste controle, 1 jaar na dato, 
was het radiologisch beeld genormaliseerd en was patiënte 
vrijwel klachtenvrij. Zestien maanden na de eerste klachten 
presenteerde patiënte zich opnieuw met belastingsafhan-
kelijke zeurende pijn van het linker onderbeen, ditmaal 
distaal gelocaliseerd. De pijn was wederom ontstaan na 
hardlopen en ook dit maal was er geen sprake van een acuut 
moment. Bij lichamelijk onderzoek werd locale drukpijn en 
geringe zwelling over het distale onderbeen gevonden. De 
conventionele röntgenfoto was niet afwijkend. De botscan 
toonde een sterk verhoogde opname van het radiofarma-
con (‘hotspot’) in de distale tibiaschacht, alsmede een 
minder sterke ‘hotspot’ meer proximaal. Concluderend was 
er sprake van een tweede stressfractuur van tibia, ditmaal 
distaal gelokaliseerd (Figuur 3). Patiënte werd voor nadere 
analyse met betrekking tot osteoporose en de betreffende 
risicofactoren verwezen naar de internist. Het verrichtte 
dexametrieonderzoek liet geen aanwijzingen voor osteo-
porose zien. Anamnestisch en biochemisch werden geen 
risicofactoren voor secundaire osteoporose gevonden. In 
het bijzonder was er geen sprake van hormonale afwijkin-
gen, anorexia nervosa of boulimia. Patiënte werd functio-
neel nabehandeld, ditmaal namen de klachten spoedig af. 
Kortgeleden, 2 jaar na de eerste fractuur, meldde patiënte 
zich wederom met identieke pijnklachten aan de antero-

mediale zijde van het distale onderbeen. Lichamelijk 
onderzoek, conventionele rontgendiagnostiek, botscan en 
MRI liet ditmaal echter geen aanwijzingen voor een stres-
sfractuur zien. Bij de laatste poliklinische controle, 31 
maanden na de eerste stressfractuur en 14 maanden na de 
tweede stressfractuur, was patiënte volledig klachtenvrij.

Discussie

Een stressfractuur ontstaat ten gevolge van chro-
nische overbelasting welke frequent voorkomt bij 
atleten.1-11 Men onderscheidt hierbij de vermoeid-
heidsbreuk, waarbij de belasting van gezond bot 
wordt overschreden en de insufficiëntiebreuk. 
Hierbij treedt een fractuur op in, meestal door os-
teoporose veroorzaakt, verminderd belastbaar bot. 
Tenslotte onderscheidt men een combinatie van 
deze twee typen.2,4,7,12 De eerste beschrijving van 
een stressfractuur dateert uit 1855 en is afkomstig 
van Breithaupt. Deze beschreef de stressfractuur 
van het os metatarsale van de tweede straal bij 
militairen, de zogenaamde marsfractuur.2-4 De 
eerste beschrijvingen van stressfracturen onder 
atleten zijn afkomstig van Burrows en Devas en 
dateren respectievelijk uit 1956 en 1958.13,14 
De huidige incidentie van stressfracturen onder 
atleten varieert van 1 tot 20% en onder militairen 
van 5% tot 12%. Afhankelijk van de studie wordt 
hierbij een 1.2 tot 10 maal hoger risico voor vrou-
welijke militairen en een 4 maal hoger risico voor 
vrouwelijke atleten gevonden in vergelijking met 
mannelijke collega’s.3-6,12,15,16 Een mogelijke ver-
klaring hiervoor is het verschil in skeletmorfologie, 

Figuur 2. Skeletscan toont een focaal verhoogde 
activiteit ter plaatse van de proximale tibia.

Figuur 3. Skeletscan toont een focaal intens verhoogde 
activiteit ter plaatse van de distale tibia, vage hotspot 
ter plaatse van de proximale tibia.
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een eventuele onderliggende hypo-oestrogene os-
teoporose en  met name bij militairen- het in korte 
tijd intensiveren van de lichamelijke belasting 
bij een mogelijk gemiddeld lagere uitgangscon-
ditie.1,3,4-6,11 Andere studies vinden dit seksever-
schil overigens niet.5,6,9 Risicosporten zijn deze 
waarbij men repeterend springt en rent, met name 
hardlopen, basketbal en ballet zijn hierbij berucht. 
Overige risicofactoren kunnen mechanisch van 
aard zijn, zoals slecht schoeisel of een acute inten-
sivering van een trainingsschema.1,2,4,6,7,9,11,15,17 
Bekende intrinsieke risicofactoren zijn hormonaal 
van aard of ten gevolge van de zogenaamde Female 
Athlete Triad. Dit fenomeen werd in 1993 gedefini-
eerd door Yeager et al. en beschrijft de combinatie 
van een eetstoornis, amenorroe en osteoporose. 
Deze combinatie van factoren komt, afhankelijk 
van de sport, tot in 62% voor onder vrouwelijke 
atleten.1,2,4 6,16,17,18,20

Symptomen bestaan uit meestal geleidelijk 
ontstane, belastingsafhankelijke, vaak zeurende 
pijn welke aanvankelijk afneemt na het staken van 
de belasting. Bij continueren van de onderhoudende 
belasting kan uiteindelijk continue als ook nachtpijn 
ontstaan. Overigens kan er wanneer beide cortices 
zijn aangedaan wèl sprake zijn van een duidelijk 
acuut moment. Locaal kan zwelling en drukpijn 
aanwezig zijn.1-6,9,17 Functieonderzoek van de 
aangrenzende gewrichten is over het algemeen on-
gestoord. Differentiaal diagnostisch kan de kliniek 
passen bij surmenage, bursitis, een chronisch com-
partiment syndroom, neoplasma, zenuwletsel of 
een infectieus proces.2,3,5,6,8 Het meest aangedaan 
zijn de posterieure cortex van de proximale en 
distale tibia (49%), tarsalia (25%) en dan met name 
het os naviculare, metatarsalia (8,8%), collum 
femoris (7,2%) en de fibula (6,6%). Zeldzamer 
zijn stressfracturen van het bekken (1,6%), ribben 
of bovenste extremiteiten (<1%).1-3,6,8-11,13,21,22 
Overigens blijkt dat bij tot 60% van de atleten met 
de diagnose stressfractuur er sprake is van een 
recidief dan wel een tweede primaire stressfrac-
tuur.2,8,15 Opvallend wordt het recidiveren, dan wel 
ontstaan van een tweede (ipsilaterale dan wel con-
tralaterale) stressfractuur slechts zelden in de lite-
ratuur beschreven.7,11,13 Aanvullende diagnostiek 
bestaat in eerste instantie uit conventioneel rönt-
genonderzoek. In het merendeel van de gevallen 
laat deze aanvankelijk geen afwijkingen zien.1-

7,9,11,17 Bij radiologische follow-up kan na enkele 
weken sclerose en periostale botvorming zichtbaar 
worden. Technetium botscan laat binnen 6 tot 72 
uur locaal verhoogde opname zien, echter is dit 
niet specifiek. Differentiaal diagnostisch kan een 
dergelijk beeld passen bij osteomyelitis, osteoïd 
osteoom, eosinofiel granuloom, Ewing sarcoom en 

osteosarcoom.1-3,5 Aanvullend is MRI-onderzoek 
het diagnosticum van keuze. Hierbij is de fractuur-
lijn zichtbaar en periosteaal en/of intramedullair 
oedeem kenmerkend. Daarnaast kan CT-onderzoek 
worden overwogen, dit heeft echter na verrich-
ten van een skeletscan en MRI-onderzoek geringe 
toegevoegde waarde.1 9,12,17 In het kader van de 
screening naar risicofactoren adviseert men in het 
geval van een recidief stressfractuur, dan wel bij 
begeleidende risicofactoren voor osteoporose, een 
DEXA-scan te verrichten. Men spreekt respectieve-
lijk van osteopenie danwel osteoporose wanneer 
de botdichtheid 1 tot 2,5 maal de standaarddevi-
atie (SD), of meer dan 2,5 maal de SD onder de 
standaard van de controlegroep van desbetreffen-
de leeftijdscategorie ligt. Laboratoriumonderzoek 
is gericht op hormonale afwijkingen die secundaire 
osteoporose tot gevolg kunnen hebben.3,4,17,20

De behandeling is in principe conservatief en 
functioneel. Afhankelijk van de pijnklachten 
kan aanvankelijk partieel worden belast met el-
leboogskrukken.1 4,8,10,14,17,19 Langdurig NSAID-
gebruik is discutabel gezien het mogelijke 
nadelige effect op fractuurgenezing.3,5 Het is 
van groot belang dat uitlokkende c.q. onderhou-
dende belasting wordt gestaakt. Met het oog op 
het in stand houden van spiermassa, algehele 
conditie en coördinatie wordt als alternatief 
zwemmen, aquajoggen en fietsen geadviseerd.1,5 
Gipsimmobilisatie is geïndiceerd indien sprake is 
van een complete fractuur of –kortdurend- in geval 
van hevige pijnklachten. Pijnklachten nemen over 
het algemeen binnen 6 tot 12 weken af. Hierna 
kunnen op geleide van de pijn de sportieve ac-
tiviteiten worden uitgebouwd. Operatieve be-
handeling is slechts zelden geïndiceerd.1-5,15 Bij 
professionele atleten wordt sneller gekozen voor 
operatieve behandeling.2,3 Uitzonderingen zijn 
dreigende complete fracturen van het collum 
femoris, os naviculare of metatarsale V.1,2,4 

Daarnaast kan bij chronische stressfracturen 
welke ondanks optimale conservatieve behande-
ling niet consolideren worden besloten tot opera-
tieve fixatie. Met name de stressfracturen van de 
anterieure zijde van de proximal tibia (in de lite-
ratuur bekend als “dreaded blackline fractures”) 
en van de tibia midschacht zijn hiervoor berucht. 
Bij uitblijvende consolidatie is een geboorde in-
tramedullaire pen de behandeling van keuze.2,3,8 

11,13,14,17,19,21 De uiteindelijke prognose is gunstig, 
waarbij men over het algemeen op het oude sport-
niveau terugkeert.
In de hierboven beschreven casus wordt een in 
eerste instantie een klassieke presentatie van 
een stressfractuur beschreven. Ondanks dat het 
optreden van een tweede stressfractuur volgens de 
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literatuur geen onbekend fenomeen is, is hierover 
slechts incidenteel gepubliceerd. De in de litera-
tuur geadviseerde conservatieve en later functio-
nele behandeling van deze twee stress fracturen 
van de tibia heeft in deze casus zoals verwacht ge-
resulteerd in een pijnvrije en onbeperkte functie 
van de onderste extremiteit.

Abstract

Stress fractures are common reported overuse injuries, 
frequently seen among soldiers and athletes. The proximal 
tibia is most affected. Activity related pain develops 
gradually, physical examination may show local tenderness 
and mild swelling. In the majority of stress fractures there 
is no obvious abnormality on plain radiograph. Therefore, 
advanced imaging is necessary. Magnetic Resonance Imaging 
is the modality of choice to visualize specific characteris-
tics. Standard treatment is non-operative and progressive 
weight baring can be started within weeks. Rarely, plaster 
immobilisation or operative fixation is needed. In case of 
multiple stress fractures evaluation of certain intrinsic and 
extrinsic risk factors is necessary. The overall prognosis of 
stress fractures is good.

Literatuur

1.  Reeder MT, Dick BH, Atkins JK, Pribis AB, Martinez JM. 
Stress fractures, Current concepts of diagnosis and 
treatment. Sports Med 1996;22(3):198-212.

2.  Bron JL, Solinge v GB, Langeveld ARJ, Jiya TU, Wuisman 
PIJM. Drie tevoren gezonde personen met een vermoeid-
heidsfractuur. Ned Tijdschr Geneeskd 2007;151(11):621-
626.

3.  Young AJ, McAllister DR. Evaluation and treatment of 
tibial stress fractures. Clin Sports Med 2006;25:117-128.

4.  Callahan LR. Stress fractures in women. Clin Sports Med 
2000;19(2):303-314.

5.  Brukner PD, Bennell KL. Stress fractures in female 
athletes, diagnosis, management and rehabilitation. 
Sports Med;24(6):419-429.

6.  Fredericson M, Jennings F, Beaulieu Ch, Matheson GO. 
Stress fractures in athletes. Top Magn Reson Imaging 
2006;17(5):309-325.

7.  Lambros G, Alder D. Multiple stress fractures of the tibia 
in a healthy adult. Am J Orthop 1997;26(10):687-688. 

8.  Mitchell AD, Grimer RJ, Davies AM. Double stress fracture 
of th tibia an a ten year old child. J Pediatr Orthop B 
1999;8(1):7-68. 

9.  Varner KE, Younas SA, Lintner DM, Marymont JV. Chronic 
anterior midtibial stress fractures in athletes treated 
with reamed intramedullary nailing. Am J Sports Med 
2005;33(7):1071-1076. 

10. Pandya NK, Webner D, Sennett B. Recurrent fracture 
after operative treatment for a tibia stress fracture. 
Clin Orthop Relat Res 2006;456:254-258. 

11. Peris P, Monegal A, Martínez MA, Guaňabens N. Bilateral 
tibial stress fracture presenting as painful edemas in 
lower limbs. Joint Bone Spine 2006;73:557-559. 

12. Niemeyer P, Weinberg A, Schmitt H, Kreuz PC, Ewerbeck 
V, Kasten P. Stress fractures in the juvenile skeletal 
system. Int J Sports Med 2006;27(3):242-249.

13. Ariyoshi M, Nagata K, Kubo M, Sato K, Inoue A. Tree 
stress fractures at different sites in the same tibia- a 
case report. Acta Orthop Scand 1997;68(4):406-407. 

14. Batt ME, Kemp S, Kerslake R. Delayed union stress 
fractures of the anterior tibia: conservative manage-
ment. Br J Sports Med 2001;35:74-77.

15. Bennell KL, Brukner PD. Epidemiology and site specificity 
of stress fractures. Clin Sports Med 1997;16(2):179-196. 

16. Loud KJ, Gordon CM, Micheli LJ, Field AE. Correlates of 
stress fractures among preadolescent and adolescent 
girls. Pediatrics 2005;115(4):399-406. 

17. Feingold D, Hame SL. Female athlete triad and stress 
fractures. Orthop Clin N Am 2006;37(4):575-583.

18. Nattiv A, Armsey TD. Stress injury to bone in the female 
athlete. Clin Sports Med 1997;16(2):197-224.

19. Zeni AI, Stret CC, Dempsey RL, Statin M. Stress injury to 
the bone among women athletes. Phys Med Rehabil Clin 
N Am 2000;11(4):929-947.

20. Anderson JM. The female athlete triad: disordered 
eating, amenorrhea, and osteoporosis. Conn Med 
1999;63(11):647-652.

21. Larson ChM, Traina ST, Fisher DA, Arendt EA. Recurrent 
complete proximal tibial stress fracture in a basketball 
player. Am J Sports Med 2005;33(12):1914-1917.

22. Schraml FV, Riego De Dios RL, Flemming DJ. Exercise 
related longitudinal tivial stress fracture in a young 
person. Ann Nucl Med 2006;20(6):441-444.

Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 16, Nr 2, juni 2009 ■   77

C.M. Kooijman en J.J.A.M. van Raaij   ■



U
-1

74
0-

N
L 

02
.2

00
9

zie referenties en verkorte productinformatie elders in dit blad

Xarelto biedt superieure effectiviteit 
t.o.v. enoxaparine met vergelijkbaar 
laag bloedingsrisico:

Signifi cante reducties t.o.v. enoxaparine 
voor totale VTE* en ernstige VTE** 
bij electieve heup- en knievervangende 
chirurgie1,2

Vergelijkbare incidentie van bloedingen 
t.o.v. enoxaparine1,2,3

... in combinatie met het gemak van 

een vaste, eenmaal daagse, orale dosering 

zonder noodzaak tot monitoring4

www.thrombosisadviser.com

*    Totale VTE = DVT, niet-fatale PE en mortaliteit
**   Ernstige VTE = proximale DVT, niet-fatale PE en 

VTE-gerelateerde mortaliteit

De eerste in orale, directe Factor Xa inhibitie 

Eenvoud in stolselpreventie 

Xarelto 0903127 Adv. NTvO.indd   1 04-03-09   12:50:07



U
-1

74
0-

N
L 

02
.2

00
9

zie referenties en verkorte productinformatie elders in dit blad

Xarelto biedt superieure effectiviteit 
t.o.v. enoxaparine met vergelijkbaar 
laag bloedingsrisico:

Signifi cante reducties t.o.v. enoxaparine 
voor totale VTE* en ernstige VTE** 
bij electieve heup- en knievervangende 
chirurgie1,2

Vergelijkbare incidentie van bloedingen 
t.o.v. enoxaparine1,2,3

... in combinatie met het gemak van 

een vaste, eenmaal daagse, orale dosering 

zonder noodzaak tot monitoring4

www.thrombosisadviser.com

*    Totale VTE = DVT, niet-fatale PE en mortaliteit
**   Ernstige VTE = proximale DVT, niet-fatale PE en 

VTE-gerelateerde mortaliteit

De eerste in orale, directe Factor Xa inhibitie 

Eenvoud in stolselpreventie 

Xarelto 0903127 Adv. NTvO.indd   1 04-03-09   12:50:07



 Vol
 16

juni
  ’09

Transitoire osteoporose van de heup

D. Koppens en A.J. Peters 

Bij een 56-jarige man met pijn in de rechter lies bij belasting, werd de diagnose transitoire osteoporose van de heup 
gesteld. De behandeling bestond uit beperkte gewichtsbelasting en een NSAID.
Transitoire osteoporose van de heup is een zeldzame, zelflimiterende aandoening van de heup met een brede diffe-
rentiaal diagnose. Het komt voor bij mannen van middelbare leeftijd (66%) en vrouwen in het derde trimester van de 
zwangerschap (33%).
Patiënten presenteren zich met acute pijn bij belasting van de aangedane heup. Er zijn vrijwel normale bewegings-
uitslagen van de heup, pijn treedt op bij maximale flexie en endo/exorotatie. De MRI de is eerste keus van aanvul-
lend onderzoek bij het stellen van een diagnose. Binnen 48 uur na het begin van de klachten kunnen afwijkingen van 
femurkop en femurhals, passend bij oedeem van het beenmerg, gezien worden. Subchondrale afwijkingen worden 
niet gezien. De behandeling bestaat uit beperkte gewichtsbelasting van het aangedane been. De gemiddelde duur van 
de klachten is 6 maanden tot 1 jaar, met volledig herstel.

Drs. D. Koppens, ANIOS orthopedie en drs. A.J. Peters, 
orthopedisch chirurg, afdeling orthopedie, 
Streekziekenhuis Midden Twente, Geerdinksweg 141, 
7555 DL Hengelo
Correspondentie: drs. D. Koppens
E-mail: dkoppens@gmail.com
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Inleiding

Transitoire osteoporose van de heup (TOH) is een 
zelflimiterende, zeldzame aandoening van de 
heup.1,2,3 TOH is voor het eerst beschreven in 1959 
en in 1967 transitoire osteoporose van de heup 
genoemd.1 In 66% van de gevallen komt het voor 
bij mannen van middelbare leeftijd en in 33% bij 
vrouwen in het laatste trimester van de zwanger-
schap.1,2,4-9 De linker heup is vaker aangedaan dan 
de rechter en in 25 tot 30% van de gevallen zijn 
er, met een tussenliggende periode, beiderzijds 
klachten.2 Transitoire osteoporose van de heup 
is een diagnose die zelden voorkomt en waarbij 
bovendien onderscheid moet worden gemaakt met 
verscheidene andere oorzaken.

Ziektegeschiedenis

Een 56-jarige man meldde zich op de polikliniek orthope-
die. Hij had op dat moment 8 weken klachten van pijn in 
de rechter lies. Hij vertelde geen trauma te hebben door-
gemaakt te hebben en had met name pijn bij belasting. 
Patiënt had geen klachten van startstijfheid. Hij voelde 
zich niet ziek en had geen koorts. Patiënt had nooit eerder 
klachten van liespijn gehad. Fysiotherapeutische behande-
ling gaf geen verlichting, een NSAID wel.
Patiënt had geen relevante voorgeschiedenis en gebruikte 
geen medicijnen.

Bij lichamelijk onderzoek was er een niet-zieke man met 
een normale temperatuur. Bekken stand was horizontaal, 
het teken van Trendelenburg beiderzijds negatief. Bij 
onderzoek van de lumbale wervelkolom werden geen af-
wijkingen gevonden. Rotaties van de rechter heup waren 
enigszins beperkt door de pijn. Tevens was er drukpijn over 
de adductoren, geen evidente aanspanpijn. Onderzoek van 
de linker heup liet geen bijzonderheden zien. Laboratorium 
onderzoek werd niet verricht.

Figuur 1: Röntgenopname van het bekken, AP en 
Lauenstein: geen afwijkingen.

Figuur 2: Controle MRI van het bekken; coronale, 
T1-gewogen opnames: diffuus inhomogeen hypo-intens 
signaal van het linker femur. Normalisatie van de sig-
naalintensiteit rechts.
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Op initieel röntgenologisch onderzoek van de lumbale wer-
velkolom en het bekken werden geen afwijkingen gezien 
(Figuur 1). Op een aanvullende MRI-onderzoek werd op 
de T2-gewogen opnames een afwijkend hoog signaal in de 
rechter femurkop en femurhals gezien ten opzichte van 
links, passend bij oedeem van het beenmerg. Er was een 
minimale hoeveelheid hydrops. Er waren geen aanwijzingen 
voor een tendinits. We stelden de diagnose transitoire os-
teoporose. Patiënt werd geadviseerd zijn been te ontlasten 
en een NSAID werd gecontinueerd.
De patiënt kwam na 4 maanden bij ons op controle en gaf 
aan geen pijn meer te hebben in zijn rechter lies. Echter, 
patiënt had op dat moment identieke, reeds afnemende, 
klachten aan de linker zijde. Een controle MRI-onderzoek 
(Figuren 2 en 3) liet een normaal beeld rechts zien en 
links een afwijkend signaal in de femurkop en -hals. Drie 
maanden later, liet de MRI zowel links als rechts geen af-
wijkingen meer zien. De patiënt had op dat moment totaal 
geen klachten meer.

Discussie

Bij de diagnose stelling moet onderscheid gemaakt 
worden met een aantal andere aandoeningen. In 
tabel 1 worden verschillen en overeenkomsten van 
klachten en aanvullend onderzoek getoond van 
verschillende aandoeningen.

Presentatie
Patiënten met TOH presenteren zich met acute pijn 
bij belasting van het aangedane heupgewricht, met 
name in de lies en rond het trochanter major, uit-
stralend naar de voorzijde van het bovenbeen. Er is 
geen voorafgaand trauma.1,2,3,6,7,10 De pijn wordt 
in enkele weken heftiger, tot invaliderend aan toe. 
Patiënten ontzien het aangedane gewricht.1,2,3,5,6 
Er is een discrepantie tussen klinische beperkin-
gen en de minimale afwijkingen bij lichamelijk 
onderzoek.2,4 Er zijn geen tekenen van inflamma-
tie.1 Er zijn vrijwel onbeperkte bewegingsuitsla-
gen van het aangedane heupgewricht, pijn treedt 

vooral op bij maximale flexie en endo- en exorota-
tie in het heupgewricht.1,4,5,10 

Aanvullend onderzoek
Radiologisch onderzoek bij TOH bestaat uit rönt-
genonderzoek, MRI-onderzoek en botscan. 
Na 3 tot 8 weken zijn er op röntgenfoto’s tekenen 
van peri-articulaire osteoporose van de femurkop 
en hals met een vlekkerig aspect, waarbij het 
gewrichtsoppervlak gespaard blijft. Er worden 
geen subchondrale laesies gezien.1,2,3,5,6,7,11 
Remineralisatie, gezien op röntgenfoto’s, volgt 
het klinische beloop met een vertraging van 4 tot 
8 weken.1,6 De vertraging bij röntgenfoto’s wordt 
veroorzaakt doordat osteopenische veranderingen 
pas kunnen worden gezien als er 30 tot 50% demi-
neralisatie is opgetreden.8 
Voor het stellen van de diagnose TOH, is MRI-
onderzoek de eerste keus. Binnen 48 uur na het 
begin van de klachten kunnen afwijkingen gezien 
worden.1,7 De MRI laat een laag signaal van de 
femurkop en hals zien op de T1-gewogen opnames 
en een hoog signaal op de T2-gewogen opnames, 
passend bij oedeem van het beenmerg.2,7 Er kan 
sprake zijn van gewrichtseffusie, dit is echter geen 
specifiek teken van TOH.1,2,7 Subchondrale veran-
deringen worden niet gezien.7 
Een 3-fasen technetiumscan laat een paar dagen 
na het ontstaan van de klachten afwijkingen zien. 
We zien een verhoogde opname activiteit in de 
femurkop en -hals.1,2,6 
Bij laboratorium onderzoek worden geen verhoogde 
infectieparameters gevonden.2 In studies naar bot-
dichtheid, werd een afname van 13-20% gezien van 
de femur hals na 3-5 maanden in vergelijking met 
de controlegroep. Na twee jaar was de botdicht-
heid weer teruggekeerd naar normaal.2,11

Pathogenese
Er zijn in de literatuur meerdere pathogenetische 
mechanismen over het ontstaan van transitoire os-
teoporose van de heup geformuleerd. Ten eerste 
activatie van een groot aantal osteoclasten in 
de femurkop door een nog onbekende stimulus, 
waardoor botresorptie optreedt. In de herstelfase 
vindt botformatie plaats, in eerste instantie door 
vorming van osteoïd, daarna door mineralisatie en 
remodelering. In de resorptieperiode vindt botver-
lies plaats, leidend tot een verminderde botdicht-
heid. Deze periode wordt gekarakteriseerd door 
verzwakt bot, kwetsbaar voor microfracturen. De 
microfracturen kunnen een oorzaak zijn van de 
pijn.2,3 
Een tweede mechanisme is dat door afwijkingen in 
het systeem van fibrinolyse, er veneuze obstructie 
optreedt lijdend tot TOH en avasculaire necrose. 

Figuur 3: Controle MRI van het bekken; tranversale, 
T2-gewogen opnames: hyperintens signaal van het linker 
femur. Normalisatie van de signaalintensiteit rechts.
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Tabel 1. Differentiaaldiagnose transitoire osteoporose van de heup en manieren van onderscheid.

Aandoening Presentatie Beeldvormend  Laboratorium   
  onderzoek onderzoek

Transitoire osteoporose  Acute pijn bij belasting. MRI: oedeem van
van de heup Geen doorgemaakt het beenmerg. Geen
 trauma. afwijkingen gewrichts-
  oppervlak.
  3F technetium scan: 
  verhoogde uptake femur-
  kop en -hals.

Regionaal verspringende Mannen, middelbare  MRI: vergelijkbaar met 
osteoporose leeftijd. TOH.
 Verlopend van proximaal
 naar distaal in aan-
 grenzend gewricht. 

Avaculaire necrose 30-50 jaar. Röntgen: initieel geen 
van de heup Progressieve pijn afwijkingen, gevorderde 
 klachten bij belasting.  stadia: crescent sign.
 Nachtpijn. MRI: aantasting gewrichts-
  Oppervlak. “Double line”, 
  klassiek bij avasculaire 
  necrose. 
  3F technetium scan: 1e fase 
  coldspot, bij progressie 
  verhoogde uptake.

Fractuur van de Trauma.  Röntgen: cortexonderbreking,
femurhals  radiolucente lijn, dislocatie 
  femurkop.
  CT: cortexonderbreking.

Septische artritis Koorts, patiënt is ziek. Röntgen:  Verhoogde 
van het heupgewricht  Pijn bij minimale  geen afwijkingen. ontstekings
 beweging. Echografie: hydrops. parameters

Complex regionaal Pijn, zwelling, stijfheid, 3F technetium scan: 
pijn syndroom verkleuring,  diffuus verhoogde 
 hyperhidrose.  opname.
 In principe klinische 
 diagnose. 

Ziekte van Kahler 50-70 jaar. Röntgen: scherp  Monoclonale
 Botpijn, gewichtsverlies afgrensbare, lytische immuno-
 Zwakte.  laesie. globulinen
  3F technetium scan: Anemie,
  cold spots. hypercalciaemie,
   nierfunctie afw.
 
Metastasen Vg: primaire tumor. Röntgen: lytische, Volledig
 Algemene anamnese blastische of ge- bloedbeeld,
 en lichamelijk combineerde laesie. bezinking,
 onderzoek CT: uitgebreidheid  leverfunctie,
  van laesie. tumormarkers 
  3F technetium scan:
  evaluatie gehele skelet
  voor afwijkingen.

Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 16, Nr 2, juni 2009 ■   80

D. Koppens en A.J. Peters    ■



Triathlon Partial Knee Resurfacing | Primary | Revision          X3
Stryker Nederland BV         Koeweistraat 8 , 4181 CD Waardenburg         Tel.: 0418 - 569 700         Fax: 0418 569 777         info.nl@stryker.com         www.stryker.com 

Orthopeden dienen altijd op hun eigen klinische oordeel af te gaan bij het nemen van beslissingen omtrent behandelingen van hun patiënten. 
Copyright © 2008 Stryker. Stryker Corperation, haar devisies of andere collectief aangesloten entiteiten bezitten, gebruiken of hebben de volgende merknamen aangevraagd; Stryker, Triathlon, X3. 

Partial Knee 
Resurfacing

Cruciate Retaining en
Condylar Stabilized

Posterior  
Stabilized

Revision

Een compleet systeem met Single Radius en X3 technologie

Ervaar het
   Triathlon verschil



Triathlon Partial Knee Resurfacing | Primary | Revision          X3
Stryker Nederland BV         Koeweistraat 8 , 4181 CD Waardenburg         Tel.: 0418 - 569 700         Fax: 0418 569 777         info.nl@stryker.com         www.stryker.com 

Orthopeden dienen altijd op hun eigen klinische oordeel af te gaan bij het nemen van beslissingen omtrent behandelingen van hun patiënten. 
Copyright © 2008 Stryker. Stryker Corperation, haar devisies of andere collectief aangesloten entiteiten bezitten, gebruiken of hebben de volgende merknamen aangevraagd; Stryker, Triathlon, X3. 

Partial Knee 
Resurfacing

Cruciate Retaining en
Condylar Stabilized

Posterior  
Stabilized

Revision

Een compleet systeem met Single Radius en X3 technologie

Ervaar het
   Triathlon verschil



 Vol
 16

juni
  ’09

Gedacht wordt dat er een kritische grens is tussen re-
versibele intra-ossale hypoxie (TOH) en irreversibele 
intra-ossale anoxie (avasculaire necrose; AVN).1

Bij zwangere vrouwen wordt de demineralisa-
tie veroorzaakt door intermitterende druk op de 
nervus obturatorius door het hoofd van de foetus. 
Deze theorie kan in dierexperimenteel onderzoek 
niet worden aangetoond.1,3

Een andere theorie is dat chemische en hormonale 
veranderingen die tijdens de zwangerschap plaatsvin-
den, van invloed zijn.1 Tegenstrijdig is dat osteopo-
rose geassocieerd is met een tekort aan oestrogeen, 
terwijl tijdens de zwangerschap het oestrogeen juist 
verhoogd is.2 Sommigen suggereren dat de zwanger-
schap een lage, pre-existente botdichtheid ontmas-
kert. Een milde daling van botdichtheid is normaal 
tijdens zwangerschap en lactatie.1,2

Ook wordt TOH beschouwd als een niet-traumatische 
variant van het complex regionaal pijn syndroom. 
De afwezigheid van zwelling van de aangedane ex-
tremiteit en huidveranderingen maken dit onwaar-
schijnlijk.1,3 
Tenslotte wordt gesuggereerd dat de oorzaak ligt 
bij veneuze compressie met daardoor een belem-
merde veneuze doorstroming als predisponerende 
factor voor trombose en ischemie.1 

Behandeling
De meest beschreven behandeling bestaat uit 
beperkte gewichtsbelasting van het aangedane 
been. Dit zorgt voor pijnvermindering en voorkomt 
het ontstaan van stressfracturen.2,3,5 Tevens kan 
een NSAID worden gegeven ter pijnstilling.2 Andere, 
in de literatuur beschreven behandelingen, hebben 
geen effect op het natuurlijk beloop.1,10 In enkele 
casusbeschrijvingen worden bisfosfonaten en calci-
tonine gebruikt, deze middelen zouden het herstel 
bespoedigen. Echter, de onderzoeksgroepen zijn 
klein en er is geen controlegroep.4 

Beloop en prognose
De gemiddelde duur van de klachten, bij een con-
servatieve behandeling, is 6 maanden tot 1 jaar, 
met volledig herstel.1,2,4,6,10 Het klinische beloop 
en de radiologische bevindingen zijn voor zowel de 
mannen van middelbare leeftijd als de zwangere 
vrouwen gelijk.2 Op de röntgenfoto wordt gelei-
delijke remineralisatie van de femurkop gezien 
en met MRI-onderzoek het terugkeren van een 
normaal signaal van het beenmerg.1,6,7 

De belangrijkste complicatie bij TOH, hoewel zelden 
optredend, is een fractuur van de femurhals.3,10,11

TOH is een moeilijk te stellen diagnose en de 
diagnose kan gemakkelijk worden gemist.4 Door het 
uitsluiten van andere oorzaken, kan de diagnose 

TOH gesteld worden en daarmee de patiënt geïnfor-
meerd en gerustgesteld worden over deze zelflimi-
terende aandoening. Onnodige invasieve onderzoe-
ken en behandeling worden hiermee vermeden.

Abstract

A 56-year old man visits the outpatient clinic with pain in 
the right groin on weightbaring. The patient was diagnosed 
with transient osteoporosis of the right hip. We treated him 
with protected weightbaring and a NSAID.
Transient osteoporosis of the hip is a rare, self-limiting 
condition of the hip with a broad differential diagnosis. 
It affects middle-aged men (66%) and women in the third 
trimester of pregnancy (33%). 
Patients present with acute pain of the affected hip 
during weight baring. Physical examination reveals a slight 
decrease in range of motion and pain at extremes of flexion 
and rotation. Within 48 hours of onset of complaints, 
changes can be seen on MRI, showing bonemarrow edema 
in the femoral head and neck. No subchondral changes can 
be seen. Treatment excists of protected weightbaring. On 
average, the pain diminishes within 6 months to 1 year, 
leaving no rest symptoms. 
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Selectie van de verslagen van de NOV-jaarvergadering 
15 mei 2009 te Utrecht

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

Background
One of the disadvantages of the Impact Factor (IF) 
is self-citation. The SCImago Journal Rank (SJR) 
indicator excludes self-citations and incorporates 
quality of citations that a journal receives by other 
journals, rather than absolute numbers. This study 
re-evaluated self-citation influence on the 2007 IF 
for 17 major orthopaedic journals and the diffe-
rence in ranking using IF or SJR was investigated. 

Methods
Divided in a general (n = 7) and specialized (n = 10) 
group, all journals were analysed for self-citations. 
Rankings of the 17 journals for IF and SJR were 
compared and difference between these ranking 
was calculated.

Results
Specialized journals had higher self-citing rates 
(p = 0.02) and self-cited rates (p = 0.0008). The 
difference between IF and corrected IF was larger 
for specialized journals (p = 0.007). Correlation for 
self-citing rate and IF was not demonstrable for 
both groups. 

When ranked for SJR instead of IF, the JBJS [Br] 
improved ranking from seventh to fifth place. 
Despite individual journal changes, a very strong cor-
relation was found for IF and SJR (general: r = 1.00; 
p = 0.0001) (specialized: r = 0.93; p = 0.0001).
Study rankings between general and specialized 
journals using IF or SJR showed no statistical diffe-
rence. When the difference in ranking between both 
indicators was analysed, sub-specialist journals 
lower ranked compared to their general counter-
parts (general: 1.14 - 95%CI – 0.31 to 1.98) (specia-
lized: -0.80 - 95%CI –1.54 to -0.06) (p = 0.003).

Conclusion
Citation analysis shows that specialized orthopae-
dic journals have specific self-citation tendencies, 
without a correlated effect on IF. The SJR enhances 
underestimation of specialized journal ranking and 
in our opinion does not contribute to evaluation of 
orthopaedic literature.

Siebelt M, Siebelt T, Pilot P, Bloem RM, Bhandari M, 
Poolman RW

Citation Analysis of Orthopaedic Literature; 17 major orthopaedic journals 
compared for Impact Factor and SCImago

Metal-metal totale heup arthroplastiek versus metal-polyethylene totale 
heup arthroplastiek versus metal-metal heup resurfacing: vroege serum 
cobalt en chroom ion concentraties in een gerandomiseerde en parallele 
groep studie

Inleiding 
Metal-metal heupprothesiologie is geassocieerd met 
verhoogde systemische concentraties van cobalt 
en chroom ionen. Wij vergeleken patiënten met 
een metal-metal totale heup prothese met grote 
kop met patiënten met een metal-polyethylene 
prothese in een gerandomiseerde studie en voegden 
een parallelle groep toe met patiënten met een re-
surfacing prothese. 

Methode
Vijfenvijftig opeenvolgende patiënten met idio-
pathische coxartrose werden geïncludeerd en ge-
opereerd. We implanteerden een Mallory Head© 
prothese met 28mm cobalt-chroom-polyethyleen 
articulatie (MP; n=13), een Mallory Head© steel 
met M2a Magnum™ cobalt-chroom articulatie (M2A; 
n=15; Biomet, Warsaw), of de Birmingham Hip 
Resurfacing (BHR; n=27; Smith & Nephew, London). 
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Zes weken en 1 jaar postoperatief bepaalden we 
serum cobalt en chroom ion concentraties. Mann-
Whitney testen werden gebruikt voor statistische 
toetsing.

Resultaten
De mediane cobalt concentraties waren 0,4 µg/L 
bij de metal-polyethylene patiënten, 1,2 (6w) en 
1,7 (1jr) bij de metal-metal patiënten en 1,5 (6w) 
bij de resurfacing patiënten. M2A en BHR cobalt 
concentraties waren hoger dan MP; BHR concentra-
ties verschilden niet van M2A. De mediane chroom 
concentraties waren 0,5 µg/L voor MP, 0,8 en 2,1 
voor M2A en 1,6 (6w) voor BHR. BHR en M2A chroom 
concentraties waren hoger dan in de MP groep; 
BHR verschilde niet significant van M2A. Steile cups 

Inleiding & Vraagstelling
Er bestaat geen eenduidig bewijs voor de meest 
geschikte behandeling van chronische lage rug-
klachten. Het pijnmanagementprogramma (2 
weken) verzorgd door RealHealth is multidiscipli-
nair (inclusief orthopeden), vindt plaats in een 
hotel en is gebaseerd op cognitief gedragsmatige 
principes.
Vraagstelling: Verbetert het pijnmanagementpro-
gramma (RealHealth) het functioneren en zelfma-
nagement van patiënten met chronische lage rug-
klachten?

Methode
107 patiënten met chronische lage rugklachten 
participeerden in cohortstudie. Primaire uitkomst-
maten: Roland and Morris Disability Questionnaire 
(RMDQ), Oswestry Disability Index (ODI) en Pain 
Self-Efficacy Questionnaire (PSEQ). Secundaire 
maten gericht op vermoedelijke veranderingsme-
chanismen. Meetmomenten: intake, laatste dag 
van programma, 1 en 12 maanden follow up. Om 
tijdseffecten te bepalen is een repeated measures 
MANOVA procedure uitgevoerd. Voor primaire uit-
komstmaten en kwaliteit van leven zijn Minimal 
Clinical Important Changes (MCIC) gehanteerd, res-
pectievelijk 2,5 en 10 punten, 25% verbetering ten 

(>55 graden inclinatie) gaven geen verhoogde ion-
concentraties, maar femurkoppen >53mm wel.

Conclusie
Systemische cobalt en chroom ion concentraties 
zijn vergelijkbaar bij heup resurfacing en metal-
metal totale heup arthroplastiek met grote kop, zes 
weken postoperatief. Een kopgrootte >53mm leidt 
tot hogere ionconcentraties, een steile cup niet.

WP Zijlstra, CLE Gerritsma, I van de Akker-Scheek, JJAM 
van Raaij, Afdeling Orthopaedie, Martini Ziekenhuis, 
Van Swietenplein 1, Postbus 30.003, 9700 RM, Groningen, 
Tel: +31 (0)50 524 59 70; Fax: +31 (0)50 361 17 37; 
E-mail: wpzijlstra@hotmail.com, w.p.zijlstra@mzh.nl
 

opzichte van intakescore en 5,4 punten.

Resultaten
Van 82 van 107 deelnemers (77%) waren complete 
datasets beschikbaar. Gemiddelde verbeterin-
gen: 5,0 punten op RMDQ, 12,2 op ODI en 9,9 op 
PSEQ. Gemiddelde scores op zowel primaire als 
secundaire maten vertoonden een gelijk patroon: 
verbetering met significante tijdseffecten bij 12 
maanden follow up. Geen ongewenste effecten op 
secundaire maten. 78,5% (n=84) bereikten MCIC 
van RMDQ, 56,1% (n=60) ODI, 53.3% (n=57) PSEQ en 
80.4% (n=86) kwaliteit van leven.

Conclusie
Deelnemers aan Realhealth programma leerden 
met lage rugklachten om te gaan en verbeterden 
zowel in dagelijks functioneren als kwaliteit van 
leven. De resultaten zijn klinisch relevant en ver-
gelijkbaar met of zelfs beter dan resultaten van 
wervelkolomchirurgie of minder intensieve revali-
datieprogramma’s.

P Horsting, M van Hooff, M de Kleuver 
m.vanhooff@maartenskliniek.nl

Invloed van een intensief cognitief gedragsmatig programma op functione-
ren van en zelfmanagement bij patiënten met chronische aspecifieke lage 
rugklachten: 1 jaars follow up resultaten
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De nauwkeurigheid van de intra-operatieve belastingsas bij de valgiserende 
tibiakop osteotomie

Geen effect van tractie bij chronisch lage rugpijn. Een enkel-blind ge-
randomiseerd gecontroleerd onderzoek naar Intervertebral Differential 
Dynamics Therapy®

Inleiding en vraagstelling  
Het doel van de studie was, om de nauwkeurig-
heid van de intra-operatieve meting in open wig 
tibia kop osteotomieën (TKO) te evalueren. Onze 
hypothese was, dat er een sterke relatie bestaat 
tussen het intra-operatieve alignement, gemeten 
met een speciale staaf, en de uiteindelijke be-
lastingsas op de belaste totale been opnames. 
Ook werd verwacht dat de preoperatief geplande 
correctie hoek vaak niet overeen komt met de 
daadwerkelijke gebruikte wig grootte. 

Methode
Het resultaat van 27 tibia kop osteotomieën werd 
geëvalueerd middels pre- en postoperatieve 
belaste totale been opnames en intra-operatieve 
doorlichtings plaatjes. De mechanische as (MA), 
uitgedrukt als percentage van de tibia wijdte (0% 
is mediale tibia rand, 100% is laterale rand) en de 
“hip-knee-ankle” hoek (HKA) werden bepaald. Het 
doel van de operatie was om intra-operatief de MA 
op de laterale tibia eminentia (56%) uit te lijnen 
om zo een lichte valgus te creëren.

Inleiding
Chronisch lage rugpijn (LRP) leidt nog vaak tot dure 
invasieve behandelingen. Intervertebral Differential 
Dynamics Therapy (IDD Therapy®, North American 
Medical Corp. Reg U.S.) is een nieuwe non-invasie-
ve tractiebehandeling die zich richt op discogene 
LRP. Het doel is te bepalen of deze tractietherapie 
een toegevoegde waarde heeft aan het standaard 
graded activity programma voor patiënten met 
chronisch LRP.

Methode
In een enkel-blind RCT werd bij 60 opeenvolgen-
de patiënten met LRP óf de SHAM-therapie óf de 
IDD Therapy® uitgevoerd. Twintig tractiesessies 
van ±30 min (week 0-6) werden toegevoegd aan 
en geïntegreerd in het graded activity programma 
(week 2-14). Primaire uitkomstmaat was een VAS 
score voor lage rugpijn op een 100-punten schaal. 
Secundaire uitkomsten waren VAS beenpijn, 
Oswestry Disability Index (ODI), Short-Form 36 

Resultaten
The preoperatieve MA was 26.6% (halverwege het 
mediale plateau). De MA werd gecorrigeerd naar 
56% intra-operatief. Postoperatief, op de belaste 
totale been opnames, bleek de MA significant ver-
schoven naar 62%. De HKA hoek veranderde van 
5.1° varus preoperatief naar 3.1° valgus post-
operatief. Deze 8.2° verandering in de HKA hoek 
kwam sterk overeen met de preoperatief geplande 
correctie hoek. 

Conclusie
The mechanische as kan intra-operatief goed en 
makkelijk bepaald worden met de rigide staaf. 
Ondanks dat de uiteindelijke belaste mechanische 
as een lichte overcorrectie vertoont ten opzichte 
van de intra-operatieve meting, is het eindresul-
taat van 3° valgus bevredigend. Het preoperatief 
plannen van de correctie hoek blijft belangrijk, 
mede omdat dit goed overeen komt met de daad-
werkelijke wig hoek. 

G.J. van de Pol, A van Kampen
 

(SF-36) en gebruik van pijnmedicatie. Alle uitkom-
sten werden gemeten op 0, 2, 6 en 14 weken. Een 
analyse voor herhaalde metingen werd uitgevoerd.

Resultaten
Demografische gegevens en klinische scores waren 
bij aanvang van het programma in beide therapie-
groepen vergelijkbaar. De VAS score voor rugpijn 
nam significant af bij zowel IDD Therapy®, van 61 
(±25) tot 32 (±27), als bij SHAM-therapie, van 53 
(±26) tot 36 (±27), respectievelijk. Een significante 
verbetering werd ook gezien in de scores van VAS 
beenpijn, ODI, SF-36 en medicatiegebruik. Geen 
enkele score gaf een significant verschil tussen 
beide therapiegroepen.

Conclusie
Beide behandelprotocollen geven een signifi-
cante verbetering van lage rugpijn, beenpijn, 
dagelijks functioneren en kwaliteit van leven na 
14 weken. IDD-Therapy® heeft echter geen toege-
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voegde waarde aan het standaard graded activity 
programma.

J.J.P. Schimmel, MSc1; M. de Kleuver, MD, PhD2; 
P.P. Horsting, MD2; M. Spruit, MD, PhD3; W.C.H Jacobs, 
MSc1; J. van Limbeek, MD, PhD1 

1 Sint Maartenskliniek, afdeling Research, Development & 
Education, Nijmegen, Nederland, 

2 Sint Maartenskliniek, afdeling Orthopedie, Nijmegen, 
Nederland 

3 Dubai Bone and Joint Centre, Dubai, United Arab 
Emirates Corresponding author/presenting author: J.J.P. 
Schimmel. Mail to: j.scwwhimmel@maartenskliniek.nl

Non-invasief meten van kraakbeenkwaliteit in knie met behulp van delayed 
Gadolinium-Enhanced MRI of Cartilage (dGEMRIC)

Toepassing van het Risicomodel Delirium bij patiënten met een proximale 
femurfractuur binnen zorgpad heupfracturen; een eenvoudige effectieve 
reductiemethode van een delier

Inleiding en vraagstelling
De hoge incidentie delier bij heupfracturen blijft 
een probleem, terwijl elk ziekenhuis toch een 
protocol ter preventie dient te hebben (DOS). 
Deze hoge incidentie was één van de aandachts-
gebieden in zorgpad heupfracturen (Collum Care). 
Voor dit project zijn retrospectief alle patiënten 

van 2005-2007 in kaart gebracht. Gelijktijdig is een 
geïntegreerde status gecreëerd waarin de diverse 
protocollen en richtlijn zijn verwerkt die van toe-
passing waren op heupfractuurpatiënten, inclusief 
risicomodel voor delirium. Vanaf 2008 zijn alle 
heupfracturen prospectief vervolgd. 
Vraagstelling was of deze nieuwe geïntegreerde 

Inleiding
De valgiserende tibiakoposteotomie is effectief in 
de bestrijding van pijn, optredend bij artrose van 
het mediale compartiment. Een voorwaarde voor 
een goed resultaat na deze ingreep, is de aanwe-
zigheid van kraakbeen van adequate kwaliteit in 
het laterale compartiment. Röntgen of huidige MRI 
kunnen een inschatting helpen maken van de dikte 
van het kraakbeen, maar niet van de kwaliteit. 
Deze studie heeft als doel om met behulp van een 
kraakbeenspecifieke MRI-techniek het proteogly-
caangehalte van kraakbeen van de mediale en 
laterale femurcondyl non-invasief te vergelijken.

Methode
12 patiënten met artrose van het mediale com-
partiment kregen voorafgaand aan een valgi-
serende tibiakoposteotomie een MRI-scan met 
behulp van de delayed Gadolinium-Enhanced MRI 
of Cartilage (dGEMRIC)-techniek. Deze techniek 
is gebaseerd op een semikwantitatieve weergave 
van het gehalte aan proteoglycanen na toediening 
van Gadolinium als contrastmiddel. Hiermee kan 
een ‘proteoglycaan kleur kaart’ van het gewricht 
worden gemaakt. De oppervlakte van de mediale 
en laterale femurcondyl werden gesegmenteerd 
met behulp van iX, waarna de gemiddelde T1-tijd 
(ms) alsook T1-tijden in specifieke ‘Region of 
Interests’ (ROIs) werden berekend als maat voor 

het gehalte aan proteoglycanen in de afzonderlijke 
compartimenten. 

Resultaten
De gemiddelde T1-tijd van het gehele laterale 
compartiment, alsook de gemiddelde T1-tijden van 
afzonderlijke ROI’s in het laterale compartiment 
waren hoger dan in het mediale compartiment  
(p < 0.01). Dit duidt op een hoger proteoglycaan 
gehalte in het laterale dan in het mediale comparti-
ment, hetgeen past bij de diagnose en mogelijkhe-
den schept om het beloop in detail te vervolgen.

Conclusie
De dGEMRIC is een adequate nieuwe manier om 
het proteoglycaangehalte in kraakbeen van de 
knie non-invasief af te beelden. Bij patiënten met 
artrose van het mediale compartiment is het pro-
teoglycanengehalte in het laterale compartiment, 
gemeten met behulp van dGEMRIC, hoger dan in 
het mediale compartiment. Met dit nieuwe hulp-
middel kunnen wij de biologische reactie op een 
standscorrectie van het onderbeen nauwkeuriger 
vervolgen en mogelijk ook de indicatiestelling voor 
een succesvol beloop na deze ingreep verbeteren.

M. Rutgers, D.B.F Saris, R.J. van Heerwaarden, 
R.M. Castelein, W.J.A. Dhert, L.W. Bartels, K.L. Vincken
Mail to: Rutgers, M. [M.Rutgers@umcutrecht.nl]
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Inleiding en vraagstelling
De Oxford Schouder score is een internatio-
naal gebruikte “patient-based-outcome score”, 
bestaande uit 12 vragen. Tot op heden is deze niet 
vertaald in het Nederlands. Doel van deze studie 
was een goede Nederlandse vertaling te geven van 
de Oxford schouder score (OSS) en deze gelijk te 
testen op betrouwbaarheid en validiteit. 
 
Methode
Vertaling van de OSS is verricht volgens de huidige 
richtlijnen in de literatuur. Honderd patiënten 
vulden de Nederlandse versie van de OSS in. 
Daarnaast werden de Constant-Murley schouder 
score, de NSST score en SF-36 afgenomen en mee-
genomen in het validatie proces. De uitvoerbaar-
heid en patiënt gebonden kenmerken werden ook 
getest. 

Resultaten
Honderd patiënten (gemiddelde leeftijd 55 jaar 
(±13; 21-81) met algemene schouder problemen, 
vulden de Nederlandse versie van de OSS en de 
SF-36 in. De scores waren vergelijkbaar met die 
uit Engels- en Duitstalige literatuur. Interne con-
sistentie was hoog (Cronbach’s alpha > 0.92). 
Reproductie test (test-retest betrouwbaarheid) 
gaf geen significant verschil (p=0.59). Intra-class 
correlation coefficient was r=0.981 en gemiddeld 
verschil tussen beide testen was 2.7 punten (0-8). 
Constructie validiteit gaf een significante relatie 
tussen de Nederlandse versie van OSS en andere 
scores (NSST -0,568; Constant-Murley score -0,45; 
SF-36 subscores). 
 
Conclusie
De vertaling bleek valide en betrouwbaar vanwege 

manier van werken een betere screening is en een 
lagere incidentie van delirium geeft?

Methode
Van januari tot augustus 2008 zijn 149 patiënten 
met een proximale femurfractuur geregi-
streerd. Controlegroep volgens Bitsch c.s. (35%). 
Demografische gegevens staan in tabel 1. 

Resultaten
In 83% werd het risicomodel ingevuld. Overall werd 
een percentage delirium van 26% gemeten. Zie 
Tabel 2 en 3 voor de uitkomsten van risicoscore <5 
en ≥5.

Conclusie
Ondanks goede screening toch redelijk hoog per-
centage delirium. Vergeleken met Bitsch is er een 
afnemende trend te zien. Duidelijke trend voor 
hogere incidentie delirium bij score ≥5 zonder 
profylaxe.

Naast model blijft klinische blik zeer belang-
rijk gezien de percentages in laag risicogroep 
die ondanks profylaxe delier kregen (10 vs 50%).  
Ondanks de integratie van DOS nog geen 100% 
screening. Een mogelijk verklaring is de hoge 
turn-over van onervaren artsen op de SEH. Dit 
gegeven is extra reden om DOS in de status te in-
tegreren.

D.D. Niesten, orthopedisch chirurg, M.H.M. van Haagen, 
ANIOS Orthopedie
A.J.H. Vochteloo, AIOS Orthopedie, dr. M.R. de Vries, 
chirurg, dr. P. Pilot, onderzoeker Orthopedie, *Reinier de 
Graaf Groep Delft
Mail: ajhvochteloo@hotmail.com, pilot@rdgg.nl, 
mhmvanhaagen@gmail.com, niesten@rdgg.nl, 
bloem@rdgg.nl
 

Nederlandse versie van de Oxford schouder score – “Cross-cultural” 
modificatie en validatie
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Eerste evaluatie van een fysieke simulatieomgeving voor het trainen van 
arthroscopische vaardigheden (PASSPORT)

Prestatievermogen van arthroscopiepompen bepaald met automatische 
bloeddetectie 

Inleiding
Bij schouderscopiën treden veneuze en/of arteriële 
bloedingen op als gevolg van beschadiging aan 
weefsel. Arthroscopiepompen kunnen assisteren 
in het minimaliseren van deze onacceptabele ver-
storing. Ons doel was het vermogen van pompen 
om bloedingen te minimaliseren vast te stellen aan 
de hand van een nieuwe objectieve methode die 

automatisch bloedingen kan detecteren in het ar-
throscopiebeeld. 

Methoden
Eén chirurg voerde 99 schouderscopiën uit met drie 
pompen: de waterzak, de FMS- en de Arthrexpomp. 
Geen sponsoring is ontvangen. De pompgroepen 
werden gematched voor type operatie -acromio-

Inleiding
Hoge kwaliteitseisen in de gezondheidszorg staan 
in contrast met de toenemend ingeperkte moge-
lijkheden voor de opleidingsassistenten om arthros-
copische vaardigheden te ontwikkelen. Daarom 
worden simulatoren geïntroduceerd waarmee de 
beoogde vaardigheden buiten de operatiekamer 
kunnen worden ontwikkeld. In onze kliniek wordt 
een fysieke simulatieomgeving ontwikkeld voor 
het trainen van arthroscopische vaardigheden 
(PASSPORT). Het concept bestaat uit het gebruik 
van originele arthroscopische instrumenten, het 
vervangen van de humane knie door een fantoom, 
en het integreren van registratiemiddelen om te-
rugkoppeling te geven. Het eerste prototype van 
het kniefantoom faciliteert inspectie van het 
kniegewricht met irrigatie en spouwmogelijkheid 
en het testen van de integriteit van menisci en 
kruisbanden. Het doel van de eerste studie was 
evaluatie van de indruks- en constructvaliditeit 
van PASSPORT. 

Methoden
Constructvaliditeit werd bepaald door het meten 
van de prestatie van twee groepen met verschil-
lende arthroscopische ervaring (twintig orthope-
den en acht assistenten). De deelnemers voerden 
vijf keer een navigatietaak uit met PASSPORT. De 
taaktijden werden geregistreerd. Indruksvaliditeit 
werd bepaald met een vragenlijst over de impres-

sies van de deelnemers en suggesties voor verbe-
teringen. 

Resultaten
Constructvaliditeit werd aangetoond doordat de 
orthopeden (mediaan taaktijd 19.7 s. [8.0 – 37.6]) 
de navigatietaak voor elke herhaling efficiënter 
uitvoerden dan de assistenten (55.2 s. [27.9 – 96.6] 
(Mann Whitney U test, p<0.05). Het prototype van 
het kniefantoom werd als voldoende beoordeeld 
op uiterlijk(79%), weerstand van de portals (82%), 
en arthroscopisch zicht (81%). Verbeteringen zijn 
gewenst voor de spouwmodule en het materiaal 
van de kruisbanden.

Conclusie
Onze fysieke simulatieomgeving (PASSPORT) heeft 
potentieel om zich te ontwikkelen als trainings-
modaliteit. De eerstvolgende stap is de ontwikke-
ling van geautomatiseerde terugkoppeling op een 
geleverde prestatie.

G.J.M. Tuijthof, M.N. van Sterkenburg, I.N. Sierevelt, 
J. van Oldenrijk, C.N. van Dijk, G.M.M.J. Kerkhoffs 
Orthopedic Research Center Amsterdam, Afd. of 
Orthopedie, Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 
1105 AZ Amsterdam, tel/fax: 0205662173/9117, 
email: g.j.tuijthof@amc.uva.nl

de aangetoonde significante correlaties met de 
huidige standaard klinische vragenlijsten (NSST en 
Constant-Murley score) en de algemene “patient-
based” instrumenten (SF-36). Tevens bleek de 
toepassing en evaluatie bruikbaar en begrijpelijk, 
waardoor de vertaalde scorelijst te gebruiken is als 

instrument voor klinische evaluatie bij patiënten 
met schouder klachten.

Berendes T.D; Pilot P; Willems W.J; Verburg H; te Slaa R.L.
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Introduction
Data from literature showed that a new type of 
metallic silver PMMA cement had good results in 
infection prophylaxis. This study investigated the 
in vivo efficacy of silver cement in the preventi-
on of methicillin sensitive Staphylococcal infecti-
ons, compared to plain and tobramycin-containing 
cement.

Methods
In 48 rabbits 0.6%-silver, 1%-silver, plain or tobra-
mycin PMMA cement was injected into the femoral 
medullary canal after contamination with 105, 106 
or 107 CFU Staphylococcus aureus. After 14 days 
bone was collected for bacteriology and histopa-
thology.

Results
All plain and silver cement rabbits were infected, 
whereas only 2 tobra rabbits were (p<0.001). The 
number of bacteria cultured (10logCFU) from bone 
adjacent to the cement, was 6.4±0.3 and 6.1±0.3 
for the 0.6% and 1%-silver rabbits. For the rabbits 

with plain and tobra cement this was 6.2±0.2 
(p>0.95) and 0.0±0.0 (p<0.001) respectively. Two 
tobra rabbits had a positive culture of a distal 
bone sample. Histological sections of plain, 0.6% 
and 1%-silver rabbits all showed signs of infection; 
these signs were absent in the tobra rabbits.

Discussion
Silver and plain cement were not effective in pre-
venting infection, whereas tobra cement was. 
As silver cement predominantly exhibits an anti-
microbial effect at the direct cement surface, 
this cement seems less useful in situations where 
there are bacteria present in surrounding tissues, 
like revision surgery. Whether silver cement has 
relevance in the prevention of bacterial coloniza-
tion of cement remains to be determined.

DJF Moojen, HCh Vogely, A Fleer, AJ Verbout, RM Castelein, 
WJA Dhert, Department of Orthopaedics, UMC Utrecht, 
The Netherlands, djfmoojen@tiscali.nl
 

plastiek, SLAP, releases, cuff repairs and capsule 
repairs-, operatietijd en instrumentgebruik. De 
bloeddruk van de patiënten werd gemonitored. De 
arthroscopiebeelden werden geanalyseerd op aan-
wezigheid van bloedingen met een speciaal com-
puterprogramma dat automatisch de verschillende 
tinten rood aanwezig in bloed detecteert. 

Resultaten
The mediaan [min-max] van het percentage bloe-
dingstijd per operatie was 7% [0-44%] voor de 
waterzak, 3% [0-19%] voor FMS and 4% [0-46%] voor 
Arthrex. De Kruskal-Wallis test (p<0.05) geeft geen 
significant verschil tussen de groepen voor alle 
operaties, maar wel voor acromioplastieken en 
releases ten faveure van de automatische pompen. 
Tussen het percentage bloedingen en instrument-
gebruik was een significante correlatie aanwezig 
(Spearman’s rho 0.65 (p<0.01)).

Conclusie
The geavanceerdere pompen tonen een lagere 
mediaan en minder spreiding. De grotere variatie 
voor de waterzak kan mogelijk worden verklaard 
met de aanwezigheid van arteriële bloedingen 
welke moeilijker te controleren zijn. Het is aan te 
bevelen om een geavanceerdere pomp te gebruiken 
voor acromioplastieken en releases.

G.J.M. Tuijthof 1, M. de Vaal1, D. K.R. Nagel1, 
I.N. Sierevelt1, M. van der List2 

1 Orthopedic Research Center Amsterdam, Afd. of 
Orthopedie, Academisch Medisch Centrum, Meibergdreef 9, 
1105 AZ Amsterdam, tel/fax: 0205662173/9117, 
email: g.j.tuijthof@amc.uva.nl
2 Bergman Medical Care, Bilthoven, The Netherlands 
(Voorheen Meander Medisch Centrum, Baarn, 
The Netherlands)

 

No efficacy of silver bone cement in the prevention of methicillin sensitive 
staphylococcal infections in a rabbit contaminated implant bed model
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Introduction
No options are available for local antibiotic delivery 
from uncemented implants. By loading a porous 
titanium implant with a biomimetic HA-coating 
(PeriApatite, PA) with antibiotics, we could obtain 
adequate local antibiotic concentrations and 
reduce infection susceptibility. This study investiga-
ted the efficacy of a tobramycin-loaded PA-coated 
titanium foam implant in preventing infection, as 
well as the effects on osseointegration.

Methods
In 72 New Zealand White rabbits, an uncoated 
(Ti), PA-coated (PA) or Tobramycin-PA-coated (PA-
tobra) titanium foam rod was implanted intrame-
dullary in the left tibiae after contamination of 
the implant bed with none (control), 103, 104 or 
105 CFU Staphylococcus aureus. PA-tobra implants 
were loaded with 2.4 mg tobramycin. After 28 days 
analysis was done by bacteriology, histopathology 
and histomorphometry.

Results
Six percent of the contaminated PA-tobra rabbits 

were infected, whereas this was 53% and 67% for PA 
and Ti respectively (p<0.001). Quantitative cultures 
were also significantly lower in the PA-tobra 
group (p=0.003). None of the control rabbits were 
infected. Histopathological and histomorphometri-
cal scores were both better for the PA-tobra group, 
although only significant compared to Ti. No signi-
ficant differences were observed between PA and 
Ti rabbits.

Discussion
We conclude that the application of tobramycin to 
PA-coated titanium foam implants appears to be an 
effective local antibiotic strategy for uncemented 
implants for infection prophylaxis and has a benefi-
cial effect on implant fixation, which will result in 
improved long-term implant survival.

DJF Moojen, HCh Vogely, A Fleer, PGJ Nikkels, PA Higham, 
AJ Verbout, RM Castelein, WJA Dhert Department 
of Orthopaedics, UMC Utrecht, The Netherlands  
djfmoojen@tiscali.nl
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Vraagstelling Vaststellen van de prestaties van een 
automatisch volumetrisch pompsysteem vergele-
ken met een zwaartekracht-drukzak; gebaseerd op 
objectieve beoordeling van de kwaliteit van artros-
copisch zicht bij kniescopie. 

Locatie AMC Amsterdam en St. Maartenskliniek, 
Nijmegen.

Patiënten 2x 10; gematched voor duur van de 
ingreep, gebruik van shaver, operatietype en 
ervaring operateur.

Interventie Knie-atroscopie: menisectomie  (7/8), 
debridement VKB (1/1), diagnostische artroscopie 
(1/1) en verwijdering cyste (1/0).  

Uitkomstmaat Kwantitatieve tijd-verstorings-ana-
lyse met specifieke omschrijvingen van de versto-
ringen.1

Resultaten Gemiddelde operatietijd voor beide 
systemen rond de 18 minuten. Turbulentie was de 
meest voorkomende verstoring in beide groepen 
(18% van de operatietijd bij de drukzak en 8% voor 
de automatische pomp; geen verschillen voor de 
andere gemeten verstoringen. Er werd geen gebruik 
gemaakt van punches in 5 patiënten met drukzak 
en 3 patiënten met automatische pomp.

Conclusies De belangrijke verstoringen als 
bloeding, luchtbellen en zwevend fibreus weefsel 
worden niet beïnvloed door het type pompsysteem 
(automatisch of drukzak). De meest voorkomende 
verstoring turbulentie wordt met 50% gereduceerd 
met de automatische pomp vergeleken me de 
drukzak. 

Commentaar 
Het is een prima idee artroscopie-verstoringen te 
kwantificeren. Ook een prima plan om de twee 
pompsystemen te vergelijken omdat in beide 

kampen de overtuiging heerst dat met het beste 
systeem gewerkt wordt. Enkele op- en aanmerkin-
gen kunnen geplaatst worden:
- Er werd o.a. gematched op shavertijd omdat 

verwacht werd dat dan de meeste verstorin-
gen zouden optreden. Gebruik van een shaver 
wanneer de drukzak is aangesloten op het afzuig-
systeem zuigt deze alles direct weg waardoor in 
de regel een prima zicht. Dit is ook zo als dit bij 
de pomp zo wordt gebruikt maar geheel anders 
als de shaver op de pomp wordt aangesloten 
omdat dan niet direct wordt afgezogen en me-
niscusresten vaak door de knie worden gepompt. 
Uit het artikel blijkt niet waarop de shaver staat 
aangesloten.

- Een diagnostiosche knie-artroscopie is geen rou-
tineverrichting.

- Matching maakt selectie noodzakelijk; niet 
geheel duidelijk hoe.

- De indruk wordt gewekt dat bij een menisecto-
mie een shaver een obligaat instrument is. Van 
de geselecteerde scopieën wordt een kwart van 
de tijd ingenomen door de shaver; dit lijkt niet 
een afspiegeling van de dagelijkse praktijk. 

- Worden pompsystemen getest of operateurs? Ook 
niet duidelijk hoe gematched werd op expertise-
niveau. Het lijken erg ervaren operateurs omdat 
de gemiddelde scopietijd in het AMC in deze 
studie18 minuten is terwijl een eerdere studie 
over 200 artroscopieën een gemiddelde tijd van 
meer dan 30 minuten liet zien.2

Concluderend een studie die laat zien dat bij een 
artroscopie met menisectomie en shavergebruik  
een automatische pomp alleen de turbulentie doet 
afnemen vergeleken met een drukzak.

1. Tuijthof et al. Knee Surg traumatol Atrosc 15:11001-6 
(2007)

2. Hoppener et al. Acta Orthop 77:767-71 (2006)

C.C.P.M. Verheyen

Comparison of two arthroscopic pump systems bases on image quality. 
GJM Tuijthof, H van den Boomen, RJ van Heerwaardten en CN van Dijk
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 16:590-4 (2008).
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Proefschriftbesprekingen

Een van de meest gevreesde complicaties tijdens 
chirurgische correctie van afwijkingen aan de wer-
velkolom is het ontstaan van een paraplegie. De 
kans op het ontstaan van postoperatieve neurologi-
sche uitval bedraagt rond 1% volgens de rapporten 
van de Scoliosis Research Society. Tijdens 33.250 
operaties traden in 332 gevallen neurologische com-
plicaties op; hiervan waren ruim de helft laesies van 
het myelum; 25% was compleet, 75% incompleet.
 
Het vroeg signaleren van potentiële beschadigin-
gen van het myelum is zeer belangrijk. Om deze 
beschadigingen vroeg te kunnen signaleren en 
eventuele schadelijke invloeden tijdig te kunnen 
opheffen zijn een tweetal methoden van spinal 
monitoring in de litteratuur beschreven;
1) De wake-up-test.
 Bij de zgn. ‘wake-up’-test wordt de anesthe-

sietechniek zodanig gekozen, dat de patiënt 
tijdens de operatie zonder pijn wakker gemaakt 
kan worden en op commando handen en voeten 
kan bewegen. De test is zeer gevoelig; vals 
negatieve uitslagen zijn nog niet beschreven.

 Het nadeel van de ‘wake-up’-test is, dat het 
slechts een momentopname is, terwijl men 
juist streeft naar een constante permanente 
bewaking gedurende de gehele operatie.

2) Peroperatieve bewaking van het ruggenmerg 
met behulp van evoked potentials.

 Aanvankelijk werd alleen gebruik gemaakt van 
SSEP-monitoring (somatosensory evoked poten-
tials), maar de laatste jaren is het gebruikelijk 
de SSEP-monitoring simultaan toe te passen 
met de TES-MEP (transcraniele elektrisch gesti-
muleerde motor evoked potential).

Sinds 1997 wordt in de Maartensklniek TES-MEP mo-
nitoring protocollair als zelfstandige monitoring-
techniek toegepast tijdens alle correctieve wervel-
kolom operaties. De onderzoeken in dit proefschrift 
zijn verricht om de betrouwbaarheid, de voor- en 
nadelen en de toepasbaarheid van TES-MEP als 

zelfstandige neuromonitoringtechniek tijdens cor-
rectieve wervelkolomchirurgie te onderzoeken. 

De toepasbaarheid van TES-MEP werd geëvalueerd 
in een cohort studie van 145 patiënten. Bij 142 van 
de 145 patiënten was het technisch mogelijk een 
betrouwbare TES-MEP monitoring uit te voeren. Er 
traden 16 neurologische calamiteiten op. Bij deze 
16 vond correctie plaats in 13 patiënten, hetgeen 
leidde tot herstel van amplitudes zonder neuro-
logische schade in 11 van deze 13 patiënten. In 3 
van de 16 patiënten was intra-operatieve chirurgi-
sche correctie niet mogelijk. Als resultaat van deze 
studie lijkt het zeer aannemelijk, dat neurologische 
schade is voorkomen in 11 van de 145 patiënten.
In de studie van 145 patiënten, welke correctieve 
wervelkolomchirurgie tijdens TES-MEP monitoring 
werden 3 amplitudecriteria vergeleken:
- Criterium A: 1 van de 6 metingen laat een daling 

in amplitude zien van meer dan 80%.
- Criterium B: 2 van de 6 metingen laat een daling 

in amplitude zien van meer dan 80%.
- Criterium C: 1 van de tibialis anterior spier 

metingen laat een daling in amplitude zien van 
meer dan 80%.

Het aantal van 16 neurologische calamiteiten is te 
klein om statistische significante verschillen te meten 
tussen de drie criteria. Echter lijkt het dat criterium 
A een goed criterium is, welke waarborgt, dat er 
geen opmerkelijke neurologische schade optreedt.

Tevens worden in de studie de toepasbaarheid van 
TES-MEP monitoring getoetst in specifieke patiën-
tengroepen, met name patiënten met ernstige pre-
existente neurologische schade en patiënten met 
een Morbus Bechterew, die een cervicale osteoto-
mie ondergaan. De auteur concludeert, dat zelfs 
in deze ‘neurologisch gecompliceerde’ groepen, de 
TES-MEP als een betrouwbare neuromonitoring kan 
worden beschouwd.

Als slotconclusie concludeert de auteur in haar 

Monitoring the spinal cord during corrective spinal surgery. A clinical study 
of TES-MEP. Danielle D. Langeloo, Radboudziekenhuis, oktober 2007. 
Promotor: prof. dr. J.A. Grotenhuis.
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Bone Impaction Grafting Under Reconstruction, door Gerjon Hannink.

proefschrift, hetgeen ik met veel interesse en 
plezier gelezen heb, dat tijdens hoogrisico-opera-
ties aan de wervelkolom de TES-MEP als een be-
trouwbare neuromonitoring kan worden beschouwd 
voor monitoring van de motorische zenuwbanen en 
het chirurgische team een goede ondersteuning 
biedt ter voorkoming van permanente postopera-
tieve neurologische schade.

Tot slot wil ik nog opmerken, dat ondanks TES-MEP 

Op 5 Juni jongstleden verdedigde Doctorandus 
Gerardus Johannes Hannink zijn dissertatie ‘Bone 
Impaction Grafting Under Reconstruction’. Dit 
proefschrift is een volgende loot aan de (vruchtba-
re) stam van het Orthopaedic Research Lab van de 
afdeling Orthopedie van de Radboud Universiteit in 
Nijmegen. Verschillende in vitro en in vivo studies 
worden beschreven die (bijna) allen zijn gerela-
teerd aan de revisietechniek met gebruik van ge-
impacteerde botpartikels. 
In het eerste hoofdstuk geeft de auteur een grondig 
overzicht van deze techniek; de mogelijkheid om 
botverlies bij revisies te behandelen zodat nieuw 
botweefsel ontstaat, de factoren die een rol spelen 
bij de incorporatie van het donor bot, de donor ma-
terialen en hun (mogelijke) behandeling; versnip-
peren, spoelen, bestralen, steriliseren, en opslaan. 
Hierna wordt kort ingegaan op de techniek van het 
impacteren zelf en het cementeren, waarna alter-
natieve materialen worden besproken en mogelijke 
toevoegingen zoals groeifactoren. Spelenderwijs 
worden zo ook de onderwerpen genoemd die in 
het proefschrift worden behandeld en die zich con-
centreren op het optimaliseren van het proces van 
incorporatie van geimpacteerde botsnippers en 
botvervangende materialen. Deze dertien pagina’s 
van dit inleidende hoofdstuk (met 93 referenties) 
zou verplichte kost moeten zijn voor iedere aios 
orthopedie. 
Vanwege de behoefte om grotere partikels van ver-
schillende materialen te kunnen onderzoeken wordt 
in hoofdstuk twee de ontwikkeling beschreven 
van grotere versies van de oorspronkelijke ‘Bone 
Conduction Chamber’ (BCC) die door Per Aspenberg 
werd ontwikkeld voor het kwantificeren van botgroei 
onder verschillende experimentele condities. Deze 
nieuwe kamers (8 x 13 mm) hebben hetzelfde basis-
ontwerp als de oorspronkelijke BCC (2 x 7.5 mm); 
twee halve cilinders bijeen gehouden door een 
schroefdop. Drie versies werden onderzocht met 
verschillende openingen voor ingroei: de oorspron-
kelijke openingen aan de zijkant, idem maar dan 

metingen meer gevoelig lijken voor een verande-
ring in de doorbloeding van het ruggenmerg en 
daardoor eerder afwijkingen tonen dan somato-
sensory evoked potentials, wij in onze kliniek (AMC 
Amsterdam) de voorkeur blijven geven aan het 
gecombineerd toepassen van TES-MEP en somato-
sensory evoked potentials. Indien er een storing 
optreedt voeren wij altijd een ‘wake-up’-test uit.

drs. H. Been 

groter en een versie met een open bodem. De ingroei 
in de verschillende lege kamers werd onderzocht, 
12 weken na implantatie proximaal in de tibia van 
geiten. De nieuwe botkamer met grotere openingen 
aan de zijkant vertoonde resultaten die vergelijk-
baar zijn met de oorspronkelijke BCC. De conclusie 
is dat deze kamer gebruikt kan worden om grotere 
partikels te onderzoeken zonder dat deze hoeven 
te worden fijngestampt. Dat gebeurde in hoofdstuk 
vier waar de invloed van gammastraling op het incor-
poratieproces werd onderzocht. Botkamers werden 
gebruikt in 4 groepen; leeg gelaten of gevuld met 
geïmpacteerde geitenspongiosa zonder verdere be-
handeling, na spoelen en na spoelen en bestralen (25 
kGy). Bij analyse na 12 weken bleek dat het incorpo-
ratieproces in de verschillende groepen grotendeels 
verliep op dezelfde manier. Er werd geen negatief 
effect gezien van spoelen en bestralen. In hoofdstuk 
3 was in vitro het effect onderzocht van spoelen van 
de graft. Humane spongiosa werd geïmpacteerd op 
een gestandariseerde wijze. De ‘impaction fluid’ 
die hierbij vrijkwam werd geanalyseerd op TGF-b1, 
TGF-b2 en BMP’s. De invloed van deze vloeistof op 
humane mesenchymale stam cel populaties werd 
onderzocht. TGF-b1 en TGF-b2 bleken overvloedig 
aanwezig te zijn maar BMP’s konden niet worden 
aangetoond in de impactie vloeistof. De osteogene 
differentiatie van de humane mesenchymale stam-
cellen werd geremd door de vloeistof. Er werden 
geen nadelige biologische effecten gezien van het 
spoelen van de geïmpacteerde grafts, maar de on-
derzoekers wijzen erop dat er (nog) geen in – vivo 
resultaten beschikbaar zijn die dit ondersteunen of 
weerleggen. In hoofdstuk 5 wordt beschreven hoe de 
botkamer werd gebruikt om de invloed van Op-1 te 
onderzoeken. Twee groepen van ieder twaalf geiten 
werden gebruikt om allograft te onderzoeken of 
tricalciumfofaat/hydroxyapatiet (TCP/HA) korrels, 
ieder met verschillende combinaties van 4 (inclusief 
0) verschillende doses Op-1 en collageen carrier. 
Histomorphometrische analyse van de inhoud van de 
botkamers gebeurde na 4 weken implantatie. Hierbij 
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werd gekeken of er al dan geen botvorming was op-
getreden en werd de hoeveelheid fibreus weefsel en 
bot gemeten. Het incorporatieproces werd in beide 
groepen niet versneld door Op-1 en er werd geen 
versneld proces van botresorptie van de allograft 
gezien voorafgaand aan de botformatie. Op-1 zou 
immers vooral de osteoclasten kunnen stimuleren. 
Toename van Op-1 resulteerde in afname van ingroei 
van fibreus weefsel, zonder versnelde botformatie. 
Het collageen dragermateriaal zou voor een ver-
traagde ingroei kunnen zorgen in de geimpacteerde 
botsnippers. In hoeverre dit een tijdelijk effect is 
dat later kan worden ingehaald werd verder onder-
zocht in hoofdstuk 6. Hetzelfde model van meerdere 
botkamers in de tibia van geiten werd gebruikt in 12 
geiten. De botkamers werden gevuld met allograft 
of TCP/HA granulae, ieder met 3 verschillende 
doses (inclusief 0) van een combinatie van Op-1 met 
collageen. De histomorfometrie werd nu verricht 
na een implantatietijd van 8 weken. Er werd geen 
verschil gevonden in botingroei tussen de groepen 
met en zonder Op-1. Met Op-1 werd in de kamers 
met geïmpacteerde botsnippers meer ingroei gezien 
van fibreus weefsel. De eerder geobserveerde ver-
traging in fibreuze ingroei, gezien na 4 weken, kon 
na 8 weken slechts gedeeltelijk worden ingehaald.  
De beperkingen die worden gezien bij het gebruik 
van biologische stimulatie van botvorming in de 
graft worden verklaard door beperkte bloedvoor-
ziening en verminderde aanwezigheid van stamcel-
len. Dit was de aanleiding om een afgiftesysteem 
te ontwikkelen gebaseerd op een dragermateriaal 
met een lokale, langdurige afgifte van groeifac-
tor. In hoofdstuk 7 wordt beschreven hoe in een 
in vitro onderzoek TCP/HA korrels worden gecoat 
met collageen, gebonden met heparine en vervol-
gens geladen met Op-7, een waar biochemisch hu-
zarenstukje. De TCP/HA korrels alleen, met BMP-7, 
met en zonder collageen en heparine werden on-
derzocht met gebruik van scanning elektronenmi-
croscopie en immunofluorescent assay technieken. 
In de aanwezigheid van heparine lieten de TCP/HA 
korrels (met en zonder collageen) een aanmerke-
lijk langduriger locale afgifte zien van BMP-7 dan 
zonder heparine; precies het beoogde effect. De 
onderzoekers wijzen erop dat ook andere groeifac-
toren met affiniteit voor heparine kunnen worden 
gebruikt, maar dat de resultaten eerst in vivo 
verder moeten worden onderzocht. 
Hoofdstuk 8 staat een beetje op zichzelf, zoals 
ook tijdens de oppositie werd opgemerkt. Met als 
argument dat – ondanks de goede resultaten van 
allografts en autografts - er diverse redenen zijn 
(zieke overdracht, immunorespons, mechanische 
eigenschappen, kosten, beschikbaarheid) om syn-
thetische botvervangende materialen te onder-

zoeken werden drie verschillende calciumfosfaat-
cementen onderzocht, die wellicht ook zouden 
kunnen worden gebruikt voor implantaat fixatie. In 
een gestandaardiseerd defect in de mediale femur 
condyl van konijnen werd het recent ontwikkelde 
HydroSet (Stryker) vergeleken met BoneSource 
(Stryker) en Norian SRS (Synthes). Na implantatie-
tijden van 24 uur, 6, 26 en 52 weken werd histo-
morfometrie gedaan op weefselcoupes en werd het 
cementpoeder op kristal niveau geanalyseerd met 
röntgendiffractie en op molecuul niveau met in-
fraroodspectroscopie. Histologisch werden er geen 
verschillen gezien tussen de 3 cementen, die allen 
converteerden naar gecarboneerd hydroxyapatiet 
en stabiel bleven in de tijd. Geconcludeerd werd 
dat het nieuw ontwikkelde HydroSet biocompati-
bel is en osteoconductief. Het proefschrift sluit af 
met een Engelse en Nederlandse samenvatting. 
Dit proefschrift geeft mooi weer welke mogelijkhe-
den er zijn in een lab waar de kliniek kan worden 
gecombineerd met dierexperimenteel - (Dr. Wim 
Schreurs) en in vitro onderzoek met speciale aandacht 
voor biologie en biochemie (Prof. Dr. Pieter Buma) 
en ‘engineering’ (Prof. Dr. Nico Verdonscht). Dat de 
nadruk in dit fraaie proefschrift ligt op de biologie en 
biochemie toont de meesterhand van Pieter Buma, die 
hiermee zijn eerste promovendus afleverde. Tijdens 
de oppositie kwam terecht ter sprake in hoeverre 
het botkamermodel representatief is voor het inge-
wikkelde en multifactoriële klinische proces van bo-
tingroei na impaction grafting in revisiechirurgie. De 
promovendus onderkende de beperkingen van het 
model, maar gaf terecht aan dat door dit gestandaar-
diseerde model verschillende stappen goed kunnen 
worden onderzocht. Tevens werd opgemerkt dat het 
verrassend is dat, nadat de nieuwe vergrote botkamer 
op basis van de resultaten in Hoofdstuk 2 is goedge-
keurd als ‘nieuwe standaard’ er dan in Hoofdstuk 4, 
bij onderzoek naar het effect van straling op de bo-
tomvorming in de graft, gebruik wordt gemaakt van 
een versie met 4 in plaats van 2 gaten voor boting-
roei. Bovendien bleek dat er wel was nagedacht over 
de positie van de botkamer in de tibia en de diepte 
van de gaten ten opzichte van de cortex, maar niet 
over de positie van de gaten ten opzichte de as van 
het botstuk. De promovendus onderschreef dat dit 
nog een variabele factor zou kunnen zijn die verder 
onderzoek rechtvaardigde. Diverse andere vragen 
lieten zien dat de leden van de oppositie hun huiswerk 
hadden gedaan, maar de antwoorden toonden vooral 
de kwaliteit van de onderzoeksgroep en van de pro-
movendus die na enige ervaring bij ‘de industrie’ als 
postdoc weer in dit lab zal gaan werken. Een ideale 
combinatie in een uitstekende setting. 

Dr. I.C. Heyligers
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Onlangs heeft Robert Gaasbeek met succes zijn 
proefschrift over de proximale tibia-osteotomie 
bij gonartrose van het mediale compartiment 
verdedigd.
Na een algemene introductie wordt in het tweede 
hoofdstuk een studie beschreven over een valgi-
serende brace bij patiënten met artrose van het 
mediale compartiment. De uitkomstmaten zijn een 
ganganalyse, de WOMAC- en de VAS-scores. Vijftien 
patiënten zonder controlegroep zijn geïncludeerd 
en de follow-up is slechts 6 weken. Uit de gang-
analyse blijkt dat met een dergelijke ontlastende 
brace het peak varus moment rond de knie signifi-
cant afneemt. De klinische uitkomstmaten WOMAC 
en VAS zijn ook significant verbeterd. Echter voor 
deze uitkomsten wordt er verwezen naar een tabel 
1 die niet in het hoofdstuk is terug te vinden. 
In hoofdstuk 3 wordt er een kadaverstudie gepre-
senteerd over de nauwkeurigheid van de correctie 
en stabiliteit van de open- en geslotenwig proximale 
tibia-osteotomie. Deze uitkomstmaten worden met 
behulp van RSA bepaald. In beide groepen wordt 
de osteotomie gefixeerd met een hoekstabiel im-
plantaat. De open wig wordt opgevuld met tricalci-
umfosfaat wig. Bij de geslotenwig is er sprake van 
een duidelijke overcorrectie en bij de open-wig 
een geringe ondercorrectie. De verschillen zijn 
echter niet significant. Verder wordt er met RSA 
na cyclische axiale belasting geen significante ver-
schillen in stabiliteit tussen beide groepen aange-
toond. De oorzaak van overcorrectie in de gesloten-
wiggroep is mij niet duidelijk, want in de methode 
wordt beschreven dat de mediale cortex intact 
blijft. Bovendien wordt in het volgende hoofdstuk 
een klinische studie beschreven waarbij met 
dezelfde geslotenwigtechniek en met hetzelfde in-
strumentarium geen overcorrectie optreedt.
In vierde hoofdstuk wordt de open-wig met de 
gesloten-wigosteotomie vergeleken in een pros-
pectief gerandomiseerde studie. De studie vindt 
plaats in 2 centra. Vijftig patiënten worden geran-
domiseerd: 25 in elke groep. De primaire uitkomst-
maten zijn de nauwkeurigheid van de correctie en 
de collaterale instabiliteit. Secundaire uitkomst-
maten zijn de WOMAC en Knee society scores, VAS 
pijnscore en de patella hoogte. Na 1 jaar follow-up 
is er significant meer mediale collaterale instabili-
teit in de gesloten-wiggroep en meer patella baja 
in de open-wiggroep. De secundaire uitkomstma-
ten zijn niet significant verschillend.

In het vijfde hoofdstuk wordt een studie beschre-
ven over beta-tricalciumfosfaat, een botvervan-
ger die gebruikt kan worden om de open-wig op 
te vullen. Histologisch onderzoek bij 16 patiënten 
toont aan dat het tricalciumfosfaat gedurende 12 
maanden compleet wordt omgezet in nieuw bot. 
In het volgende hoofdstuk wordt in een kadaver-
studie de invloed van de open en gesloten osteoto-
mie op het sporen van de patella bepaald. Analyse 
van tien kadaver knieën toont aan dat de patella 
hoogte na de gesloten wig significant toeneemt en 
na een open-wigosteotomie significant afneemt. 
Bovendien vertoont de open wig meer toename van 
de mediale tilt en een afname van mediale rotatie 
van de patella dan de gesloten-wigtechniek. De 
klinische en radiologische gevolgen van deze ver-
anderingen in de sporing van de patella zijn niet 
onderzocht en moet met toekomstig onderzoek 
bepaald worden.
In het zevende hoofdstuk wordt een modifica-
tie van de open-wigosteotomie beschreven met 
als doel patella baja te voorkomen. Deze nieuwe 
open wig techniek, waarbij ook de tuberositas naar 
distaal wordt losgezaagd, blijkt effectief: bij de 
17 patiënten waarbij deze tuberositas-osteotomie 
wordt uitgevoerd wordt geen patella baja gezien in 
tegenstelling tot de controlegroep. In 2 patiënten 
treden er complicaties op van de tuberositas os-
teotomie: 1 fractuur van de tuberositas en 1 maal 
geen consolidatie van de tuberositas-osteotomie. 
Aan de hand van deze resultaten wordt geadviseerd 
om bij open-wigvalgisatie van meer dan 10 graden 
ook een tuberositas-osteotomie te verrichten om 
patella baja te voorkomen. Het is opmerkelijk dat 
in deze studie de Caton-index gebruikt wordt om 
de patellahoogte te meten. In de discussie van het 
vorige hoofdstuk wordt namelijk gemeld dat de 
Caton-index bij een valgiserende tibia osteotomie 
een insufficiënte meetmethode voor patellahoog-
te is, omdat door de osteotomie antero-posterior 
translatie kan optreden hetgeen de meting beïn-
vloedt.
Concluderend kan men stellen dat dr. Gaasbeek 
met zijn wetenschappelijk werk een belangrijke 
bijdrage heeft geleverd aan de verdere ontwikke-
ling van de open-wig proximale tibia osteotomie. 
Bovendien heeft hij met zijn promotie nieuwe on-
derzoeksvragen gecreëerd.

Dr. R.W. Brouwer

High tibial osteotomy. Treatment of varus osteoarthritis of the knee. 
Robert D.A. Gaasbeek.
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The self critical doctor. Using a portfolio to stimulate and assess medical 
students’ reflection. Erik W. Driessen.

Op 25 Juni 2008 promoveerde aan de Faculty of 
Health, Medicine and Life Sciences (FHMLS) van 
de Universiteit Maastricht Drs. E.W. Driessen op 
de dissertatie ‘The self critical Doctor. Using a 
portfolio to stimulate and assess medical students’ 
reflection’. Het mooi spiegelend kaft van dit 
proefschrift onderstreept de inhoud: studies 
over het belang van zelfreflectie in de medische 
opleiding en de rol hierbij van het portfolio. De 
auteur studeerde onderwijswetenschappen aan 
de Universiteit van Amsterdam en was vervolgens 
6 jaar verbonden aan de faculteiten Economie, 
Gezondheidswetenschappen en Rechten van de 
Universiteit Maastricht. In 2000 kreeg hij, bij de 
geneeskunde faculteit (tegenwoordig FHMLS) van 
deze Universiteit, de kans om de ontwikkeling en 
implementatie te coördineren van een portfolio 
om zelfreflectie te stimuleren en beoordelen in het 
geneeskundig basiscurriculum. Hier werd de basis 
gelegd voor dit proefschrift. Gezien de huidige 
ontwikkelingen in de medische (vervolg)opleidin-
gen, het belang van een portfolio hierbij en de be-
schreven praktische resultaten voor de dagelijkse 
(opleiding) praktijk is het zinvol dit proefschrift hier 
te bespreken. Op basis van publicaties in Medical 
Teacher, Medical Education (5x) en British Medical 
Journal worden 7 studies beschreven naar aanlei-
ding van de volgende vragen: welke rol speelt een 
portfolio bij het aanleren van reflectievaardighe-
den en kan dit ook worden gebruikt om deze vaar-
digheden te beoordelen. Hierbij komt ter sprake 
welke factoren de effectiviteit van een portfolio 
bepalen, of de vorm (al dan niet digitaal) hierop 
van invloed is en wat de rol is van de mentor en 
de beoordelingsprocedure. In het eerste hoofdstuk 
wordt beschreven hoe in het medisch curriculum 
de behoefte ontstond om de verschillende stappen 
in de pyramide van Miller (U weet wel: Knows, 
Knows how, Shows, en Does) ook kwalitatief vast te 
leggen, een behoefte die ook speelde aan Stanford 
University bij de beoordeling van docenten. Uit de 
wereld van kunst en architectuur leende men het 
begrip portfolio, oorspronkelijk een draagbare map 
waarin papieren, foto’s, tekeningen etc. worden 
bewaard. Het portfolio ontwikkeld zich tot een 
meervoudig instrument voor overzicht, monitoring 
en planning (Personal Development Plan), voor 
reflectie en coaching en voor bewijs en beoorde-
ling. Het ALACT (Action, Looking back, Awarness 
of essential aspects, Creating alternative methods 
and Trial) model beschrijft een cirkel in de spiraal 
van de professionele ontwikkeling waarin het 
portfolio wordt gebruikt om opgedane ervaringen 

effectief te kunnen reflecteren en om te zetten in 
zinvolle actie. 
In hoofdstuk 2 worden de ervaringen met een 
portfolio beschreven van 242 1e-jaarsstudenten 
geneeskunde. Dit portfolio bestond uit een cv, aan-
tekeningen over de rol als medicus, onderzoeker, 
gezondheidswerker en als persoon, algemene aan-
tekeningen, een sterkte zwakte analyse, (eind)be-
oordelingsgesprekken en adviezen en bijlagen. De 
meerderheid van de studenten vond dit portfolio 
instructief en zinvol, maar mentoren waren 
(gelukkig) onmisbaar om te leren reflecteren en 
om leerdoelen te herkennen. 
In hoofdstuk 3 worden 233 portfolio’s geanalyseerd 
met kwalitatieve onderzoekstechnieken om de 
mate van subjectiviteit in de beoordeling te onder-
zoeken. Een portfolio is immers voornamelijk een 
verzameling subjectieve (kwalitatieve) informatie 
terwijl de gangbare beoordelingsmethoden gebruik 
maken van kwantitatieve technieken (psychome-
trie). In slechts 3 % verschilden de student en de 
mentor in hun beoordeling en in 12 % week het 
oordeel van een onafhankelijke commissie af van dat 
van de mentor. Een elegante beoordelingsmethode 
werd ontwikkeld waarbij stapsgewijs steeds meer 
oordelen worden verzameld naarmate de twijfel 
over een oordeel toeneemt. Zo ontstaat optimale 
geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de 
(kwalitatieve) beoordeling van een portfolio. 
In hoofdstuk 4 wordt onderzocht welke omstan-
digheden het gebruik van een portfolio voor suc-
cesvolle reflectie beïnvloeden. Dit werd gedaan op 
basis van litteratuur en op basis van diepte inter-
views met dertien ervaren docenten. De conclusie 
is dat een portfolio goed kan worden gebruikt om 
reflectieve vaardigheden van de student aan te 
leren en te toetsen. Hiertoe moet voldaan worden 
aan een aantal (voor de hand liggende) voorwaar-
den; een goede structuur, een goede beoordelings-
systematiek, mogelijkheden voor de student om 
voldoende ervaringen op te doen en om voldoende 
materiaal te verzamelen, en de beschikbaarheid 
van voldoende docenten (en tijd) voor begeleiding 
en beoordeling. 
In hoofdstuk 5 werd onderzocht in hoeverre de be-
oordeling van een portfolio wordt beïnvloed door 
irrelevante factoren zoals de vorm, de schrijfstijl, 
spelling, presentatie en dergelijke. Het portfolio is 
immers bedoeld om de kwaliteit van de reflectie 
van de student te beoordelen. Een instrument (‘the 
Portfolio Analysis Scoring Inventory’) werd ontwik-
keld om vast te stellen welke factoren werden 
gebruikt bij de beoordeling en in welke mate. 
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Regressieanalyse na gebruik van dit instrument 
door twee onderzoekers gaf geen significante cor-
relatie tussen beoordeling en irrelevante factoren. 
Verschillen in beoordeling hingen samen met de 
kwaliteit van de reflectie.
In hoofdstuk 6 worden een papieren en een digitale 
versie van hetzelfde portfolio vergeleken met be-
trekking tot kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid en 
motivatie van de student. Een relevante onder-
zoeksvraag gezien de toename in vervanging van 
pen en papier door de computer. Met gebruik van 
vragenlijsten, interviews en het kwaliteitmeet-
instrument van hoofdstuk vijf werden 45 digitale 
en 47 papieren portfolio’s vergeleken. Uit multi-
levelanalyse bleek dat er geen significante relatie 
was tussen het medium en de kwaliteit van het 
portfolio, behalve voor de persoonlijke invulling 
door de student. De digitale versie was persoon-
lijker qua vorm en inhoud, hieraan werd meer tijd 
besteed door de student en de mentoren vonden 
dit gebruiksvriendelijker. 
In hoofdstuk 7 wordt gezocht naar de empirisch on-
derbouwde factoren die bepalend zijn voor de effec-
tiviteit van portfolio’s in het medisch onderwijs. De 
resultaten van een systematic review bevestigden 
de conclusies van hoofdstuk 4. Bovendien werden 
een aantal verrassende bevindingen gedaan; in te-
genstelling tot wat vaak wordt gedacht is er een 
goede interbeoordelaarsbetrouwbaarheid en is het 
goed mogelijk om met behulp van een portfolio 
begeleiding en beoordeling van reflectievaardighe-
den van studenten te combineren. Dat succesvol 
gebruik van het portfolio sterk wordt beïnvloed 
door de benodigde tijd en werkbelasting is minder 
verrassend. 
In hoofdstuk 8 wordt de ontwikkeling beschreven 
van een methode om de reflectie van de student te 

stimuleren, dit is immers een belangrijk doel van 
het portfolio dat optimale betrokkenheid vereist 
van de student en de docent. De belangrijkste 
factoren zijn het creëren van een veilige en uit-
dagende leeromgeving, het geven van de juiste 
feedback en het stellen van de juiste vragen op het 
goede moment. Het proefschrift eindigt met een 
algemene discussie en samenvattingen in Engels en 
Nederlands. Hierin worden nog eens de conclusies 
genoemd die van belang zijn voor de (onderwijs 
en opleiding) praktijk; doel en werkwijze van 
het portfolio moeten duidelijk worden uitgelegd 
aan studenten en docenten, het portfolio moet 
begeleid worden door een actieve mentor die de 
studenten helpt te reflecteren en nieuwe leerdoe-
len te benoemen, het portfolio moet zijn ingebed 
in het curriculum en onderdeel uitmaken van het 
toetsprogramma, er moet een redelijke tijdsbelas-
ting bestaan en zeker geen onnodige hoeveelheid 
papier (cq digitale informatie) worden geprodu-
ceerd. Vereiste hierbij is dat de student (AIOS) in 
een veilige leeromgeving voldoende wordt uitge-
daagd en blootgesteld aan relevante ervaringen. 
Hoe actueel de onderwerpen van deze dissertatie 
zijn bleek wel tijdens de promotie waar een van 
de opponenten, directeur van een groot opleiding-
ziekenhuis, aan de promovendus vroeg hoe hij kon 
stimuleren dat de bevindingen van het onderzoek 
werden toegepast in de dagelijkse klinische 
(opleiding) praktijk. Op de vraag of een portfolio 
noodzakelijk is voor zelfreflectie gaf de promoven-
dus eerlijk antwoord dat dit niet het geval is, het is 
een middel om stil te staan bij ervaringen, hierop 
terug te kijken, van te leren en op basis daarvan 
functioneren bij te sturen. 

Dr. I.C. Heyligers

Op 26 juni 2008 promoveerde Santiago A. Lozano 
Calderon in Amsterdam als de volgende vrucht 
van de inmiddels bekende samenwerking tussen 
de Universiteit van Amsterdam en de Harvard 
Medical School, ‘de Boston Connection’. Collega 
Lozano Calderon is van huis uit een Colombiaan, 
maar in Boston opgeleide en in New York werkzame 
orthopeed. Wederom gaat het hierbij om een proef-
schrift omtrent traumatologie van de bovenste ex-
tremiteit, net als zijn voorgangers Job Doornberg 
en David Ring.

Na beschrijving van de anatomie van de distale 
radius volgt een dierexperimenteel onderzoek in 

konijnen waarbij gekeken wordt naar de productie 
van metaal en partikel debris bij het gebruik van 
dorsale platen. Hierbij wordt de link gelegd naar 
de excursies van de pezen over een dergelijke 
plaat. Vervolgens treedt het bekende mechanisme 
in werking wat wij kennen uit de heupprothesio-
logie, uiteindelijk resulterend in een destructie 
van de pezen. Opmerkelijk genoeg werd er geen 
verschil gevonden in de mate van ontsteking tussen 
de ‘biocompatibele’ titanium en stainless steel im-
plantaten. De auteur doet een aanbeveling derge-
lijke platen routinematig te verwijderen op basis 
van deze level 1 studie.
In het derde hoofdstuk worden retrospectief de re-

Fractures of the distal radius. Controversies in treatment, rehabilitation 
and management of complication - Santiago A. Lozano Calderon
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sultaten na fractuur fixatie met een volaire plaat 
versus percutane fixatie middels K-draden gecom-
bineerd met of zonder fixateur externe vergele-
ken. De in het verleden verschillende incidenties 
voor met name CRPS type 1, maar ook andere com-
plicaties bij het gebruik van een fixateur externe, 
werden niet aangetoond. Ook was er geen verschil 
in uitkomst gebaseerd op functie en radiologie. 
Hoewel er gesproken wordt over significantie, kan 
aan de hand van 2 cohorten van respectievelijk 17 
en 23 patienten, getwijfeld worden over het begrip 
significantie in deze level 3 studie.
In het volgende hoofdstuk worden retrospec-
tief de resultaten bekeken van 20 patiënten met 
een reversed Barton fractuur (intra-articulaire 
fracturen met een dorsaal fragment met radio-
carpale subluxatie van de carpus naar dorsaal). 
Speciale aandacht dient volgens de auteur gegeven 
te worden aan de vaak aanwezige volaire ligamen-
taire rupturen, volaire fracturen en impactie volair 
of centraal, teneinde tot een acceptabel functio-
neel resultaat te komen.
In hoofdstuk 5 wordt prospectief gerandomiseerd 
onderzocht of het aloude adagium ‘snel bewegen 
na fixatie van een fractuur van de distale radius 
is beter voor de functie’ berust op waarheid. Er 
worden in deze level 1 studie geen verschillen 
gevonden met betrekking tot pijn, bewegings-
uitslagen en grijpkracht. Het door de industrie 
gebruikte argument ‘snelle mobilisatie, beter voor 
de patiënt’ is hiermee dus ontkracht.
Mocht er na behandeling van een distale radius-
fractuur een malunion zijn ontstaan dan kan een 
correctie-osteotomie een adequate operatieve 
behandeling zijn met voldoende radiologische en 
functionele resultaten op de lange termijn. De 

resultaten worden met het verlopen van de tijd 
slechter door artrose. Dit zijn althans de conclu-
sies uit wederom een level 4 onderzoek bij een 12 
patiënten. 
In het laatste hoofdstuk worden een osteotomie van 
de distale radius beschreven in 8 oudere patiënten, 
waarvan de gemiddelde leeftijd overigens 56 
jaar (en slechts een patiënt ouder dan 60 jaar…) 
is. Er wordt een volaire hoekstabiele plaat met 
Norian SRS gebruikt. De chirurgische techniek 
wordt uitvoerig beschreven. De resultaten worden 
noch als goed, noch als slecht beoordeeld, maar 
als conform de huidige standaardtechnieken, 
waarmee het voordeel van deze techniek gelegen 
is in het afwezig zijn van donorsite morbiditeit. Of 
in grotere groepen het voordeel van deze techniek 
boven de standaard technieken kan worden aan-
getoond, valt nog te bezien, maar het dogma dat 
oudere patiënten beter niet geopereerd dienen te 
worden is gezien de leeftijdsopbouw van de bestu-
deerde groep mijns inziens niet ontkracht.

Santiago A. Lozano Calderon heeft in zijn proef-
schrift enkele dogma’s in de behandeling geheel 
of gedeeltelijk onderuit kunnen halen, zoals de 
blijkbaar afwezige voordelen van versnelde mobi-
lisatie. Echter voor sommige blijft de aloude (vaak 
niet op degelijk onderzoek gebaseerde) mening 
bestaan, zoals voor de behandeling van de malunion 
in de oudere, osteoporotisch patiënt. Zoals het 
hoort blijven er na het stellen van de vragen en 
het beantwoorden van enkele daarvan, uiteindelijk 
meer vragen over dan waarmee werd begonnen en 
is er ruimte voor verder onderzoek.

dr. T. Gosens
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Verenigingsnieuws

Pilot fondsenwerving Anna Fonds

Koninklijke onderscheiding Jan de Waal Malefijt

Traumadagen 2009, 5 & 6 november 2009, Amsterdam

Masterclass Ankle and Hindfoot: a NOF Instructional Course, 
10-11 september 2009, IJsland

Dr. Jan de Waal Malefijt heeft een Koninklijke 
Onderscheiding ontvangen. 
Burgemeester Ruud Vreeman (Tilburg) reikte hem 
deze uit op 29 april in het Willem II Stadion. 

Het tweedaagse wetenschappelijk congres van 
de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie en 
de Nederlandse Vereniging voor Orthopedische 
Traumatologie heeft als thema's onder andere:
evidence- en eminence based traumatologie, 
triage, humerusschachtfracturen, 
dogma's in de traumatologie, osteoporotische en 
periprothetische fractuurbehandeling, externe 
fixatie, pijnstilling bij de traumapatiënt,
het abdominaal compartimentsyndroom.
Op donderdag is er een parallelprogramma van de 

Deelnemers aan deze tweedaagse master-
class weten zich verzekerd van een interactief 
programma. Er zijn case discussies voorbereid en 
deelnemers kunnen hun eigen case inbrengen. 
Bovendien zijn deelnemers getuige van live 
ingrepen.

Jan de Waal Malefijt is benoemd tot Officier in de 
Orde van Oranje Nassau.
Het bestuur van de NOV feliciteert hem daarmee 
van harte. 

Landelijke Vereniging van Operatieassistenten. 
Voor de vrijdag zijn de leden van de Nederlandse 
Vereniging van Spoedeisende Hulpartsen gevraagd 
en bereid gevonden om te participeren.
Datum: 5 en 6 november 2009
Locatie: RAI, Amsterdam
Abstracts insturen kan tot en met 10 juli 2009.
De inschrijving voor het bijwonen van de 
Traumadagen 2009 start medio juni via de website 
www.trauma.nl, waar u vanaf medio september 
ook het definitieve programma aantreft.

De doelen zijn als volgt omschreven:
• To learn the latest techniques in Ankle & Hindfoot 

Surgery 
• To know about diagnostics in Ankle and Hindfoot 

Pathology 
• To be informed about the “State of the Art” in 

Ankle & Hindfoot Surgery 

Het Anna Fonds steunt orthopedische research en 
veel (jonge) orthopedische onderzoekers hebben 
een beroep op het Anna Fonds gedaan om hun 
onderzoek te steunen: financieel of via methodo-
logisch advies.
Het Anna Fonds start binnenkort in samenwer-
king met de NOV met een pilot om orthopedische 
patiënten bewust te maken van het belang van or-
thopedische research, waarbij zij als donateur van 

het Anna Fonds aan dit onderzoek een financiële 
bijdrage kunnen leveren.
Uiteindelijk doel: een leven lang bewegen is voor 
meer mensen mogelijk!
De pilot vindt plaats in de Sint Maartenskliniek 
(Nijmegen) en Ziekenhuis Rijnstate (Arnhem).
Wilt u meer informatie over deze pilot, dan kunt u 
Anna Fonds ambassadeur Aad Koot contacten.
Zie ook: www.annafonds.nl
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• To learn more about the Ankle and Hindfoot 
through lectures and discussion sessions 

• Anterior & Posterior Ankle arthroscopy: 
 Tips & Tricks, 
• Osteochondral defects: Treatment Rationale 
 & Algorithm, 
• Subtalar arthrodesis : Indications & Methods, 
• Achilles tendinopathy :The current Evidence 
 & Role of the Paratenon 
• Ankle fractures: SE II vs. SE IV, Malunion 
 & Reconstruction, 

Inleiding
Portugal was van 27 mei tot en met 3 juni 2007 
het toneel voor het jaarlijkse EFORT spring tra-
velling fellowship. De Sociedade Portuguesa de 
Ortopedia e Traumatalogia (SPOT) had een zeer 
interessant wetenschappelijk, cultureel en sociaal 
programma georganiseerd in Lissabon, Coimbra en 
Porto. Er waren 14 deelnemers uit verschillende 
Europese landen (Duitsland, Engeland, Hongarije, 
Italië, Litouwen, Nederland, Noorwegen, Polen, 
Portugal, Slowakije, Spanje, Turkije, Zweden en 
Zwitserland). 

Zondag 27 mei 2007 
Na aankomst op het internationale vliegveld van 
Lissabon loop ik naar de uitgang alwaar ik direct 
wordt opgewacht door een vriendelijke Portugees 
die een bordje met mijn naam erop vasthoudt. Al 
lachend pakt hij mijn koffers en schuift ze in de 
luxe taxi. Van landing tot taxi heeft me slechts 
enkele minuten gekost. ‘Dit is dus goed geregeld’, 
denk ik bij mezelf.
Nog geen kwartier later arriveer ik in het hotel in 
een buitenwijk van Lissabon. Ik ben wat vroeg dus 
neem een douche en kijk wat TV. Buiten had ik al 
wat voetbalsupporters zien lopen en ja hoor, ik val 
midden in de Portugese bekerfinale: Belenenses 
tegen het veel grotere Sporting. Laatstgenoemde 
is de lokale trots (naast Benfica) en na de 0-1 winst 
zou het dan ook nog lang onrustig zijn op straat 
buiten het hotel. 
Rond 18.00 uur gaat mijn telefoon met de mede-
deling dat er een pakketje voor me klaarligt bij 
de receptie. Het blijkt het volledige programma 
van de komende week te bevatten en het ziet er 
intensief en interessant uit.
Twee uur later zit ik aan tafel in het hotel-restau-
rant met de 13 andere fellows. We hebben een 
gezellige borrel met aansluitend diner en maken 
uitgebreid kennis met elkaar.

• Laxity of Syndesmotic-, Deltoid-, Lateral- 
 & Subtalar Ligaments 
• Tendons around the ankle: Problems 
 & Solutions 
• Sport resumption after Ankle Surgery

Datum: 10 en 11 september 2009.
Locatie: Grand Hotel Reykjavik, IJsland
Meer informatie en aanmelding: 
www.ankleplatform.com & www.norf.org.

Maandag 28 mei 2007
Om 8.15 uur vertrekken we naar het Egas Moniz 
Central Hospital, vernoemd naar de Portugese 
winnaar van de Nobelprijs voor de geneeskunde. 
Het is gelegen aan de prachtige ‘Taag-boulevard’ 
en is een algemeen ziekenhuis. Na door enkele ver-
ouderde gangen te hebben gedwaald, komen we 
uit bij een fraai auditorium. We worden welkom 
geheten door dr. Guimarães Consciência, hoofd van 
de afdeling Orthopedie. Hij spreekt vloeiend engels 
en maakt een zeer gedreven indruk. Zo gedreven 
dat hij start met te zeggen dat hij de voordrach-
ten interactief wil houden maar de eerste minuten 
niet meer ophoudt met praten. Wel geeft hij en 
passant het woord aan de medisch directeur van 
het hospitaal, echter deze blijkt geen woord Engels 
te spreken en terwijl ons een gevoel van plaats-
vervangende schaamte bekruipt, zegt hij uitein-
delijk ‘congratulations you are here’. Dat breekt 
gelukkig het ijs. Dr. Guimarães, zelf verbonden aan 
AO-spine, start vervolgens met een voordracht over 
‘dynamic lumbar instrumentation’. Hierna volgen 
enkele voordrachten over vertebro- en kyphoplas-
tiek, autologe chondrocyten transplantatie in de 
knie, chirurgie van de rheumatische voet en tot slot 
enkele interessante verhalen over medische fouten 
en complicaties in de geneeskunde en de oorzaken 
ervan. Opvallend detail in de presentaties is dat 
er weinig eigen onderzoek wordt gepresenteerd en 
in de pauze komen wij (‘de fellows’) dan ook tot 
de conclusie dat de onderwerpen tot ‘een goede 
opfrisser’ hebben geleid maar dat we (nog) geen 
echt nieuwe dingen hebben gehoord. Al met al wel 
een goede eerste kennismaking met de Orthopedie 
in Portugal.

Om 13.00 uur stappen we weer in ons busje dat 
geheel tot onze beschikking staat deze week. 
We hebben zelfs onze eigen privé-chauffeur. We 
vertrekken naar het Fernando Fonseca Hospital, 

99 ■   Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 16, Nr 2, juni 2009



Vol
 16

juni
  ’09

Samenvattend een vermakelijke en erg leerzame 
middag waarbij tal van interessante onderwerpen 
de revue zijn gepasseerd. Na afscheid te hebben 
genomen gaan we om 19.30 uur met ons busje direct 
naar de Taag-boulevard en worden we ontvangen 
in een fraai visrestaurant pal aan het water. De 
sprekers van die dag voegen zich bij ons en aan 
een lange tafel laten we ons vervolgens verwennen 
door verschillende Portugese specialiteiten.

Dinsdag 29 mei
Dit wordt een reisdag. Om 9.00 uur vertrekken 
we richting Coimbra, 200 kilometer noordelijk 
van Lissabon en 100 kilometer ten zuiden van 
Porto. Rond het middaguur worden we ongeveer 
20 kilometer ten westen van Coimbra afgezet 
bij een restaurant in Buarcos, een op het eerste 
gezicht ietwat verlaten kustplaatsje. Het seizoen 
is nog niet begonnen, legt de Portugese fellow 
uit. De lunch is wederom prima verzorgd en een 
Portugese AIOS Orthopedie heet ons welkom. Er 
wordt heerlijke vis en wijn geserveerd, met als 
standaard ‘appetizer’ de kokkels. Na de lunch volgt 
een strandwandeling en vervolgens rijden we naar 
Coimbra waar we 2 nachten zullen blijven. De rest 
van de middag staat in het teken van een rondlei-
ding door de prachtige universiteit. Deze univer-
siteit behoort tot een van de oudste van Europa 
en is opgericht in 1290. In de bibliotheek staan 
eeuwenoude boeken en onze gids legt uit dat de 
aanwezige vleermuizen ervoor zorg dragen dat de 
insecten geen schade kunnen aanrichten aan deze 
kostbaarheden. We zien de kapel, lopen door de 
statige zalen waar promoties en colleges plaats-
hebben en genieten van het prachtige uitzicht over 
het historische centrum van de stad. Alleen de 
rechtenstudenten mogen hier nog daadwerkelijk 
college volgen, vertelt de gids ons. Ik denk aan de 
min of meer met Coimbra vergelijkbare studenten-
stad Leiden, alwaar dit ook goeddeels het geval is. 
Interessant is overigens het feit dat ten tijde van 
de dictatuur, welke eindigde halverwege de jaren 
’70, de universiteit van Coimbra fungeerde als een 
soort geweldloos bolwerk van verzet tegen het 
toenmalige bewind.
Na enkele tientallen foto’s te hebben genomen 
rijden we terug naar het hotel alwaar ons een 
diner wacht. Hier voegt dr. Jorge Seabra, president 
van SPOT, zich bij ons. Tijdens mijn kennismaking 
met hem vertelt hij vol trots dat hij enkele weken 
terug nog had ontbeten met onze voorzitter van 
de NOV tijdens een congres. Ook aan tafel zit dr. 
Portela, een sympathieke Portugese orthopeed 
die zich vrijwel direct tussen ons begeeft en het 
over medische, maar ook over allerlei niet-medi-
sche zaken heeft. Hij vertelt onder andere dat de 

gelegen net buiten Lissabon. Met 800 bedden en 
een verzorgingsgebied van 700.000 mensen is het 
één van de meest productieve ziekenhuizen in 
Portugal. Bij de ingang worden we welkom geheten 
door dr. Paulo Felicissimo, hoofd van de afdeling 
Orthopedie. Goed engels sprekend en minstens zo 
enthousiast als zijn collega eerder die dag deelt hij 
cox-2-remmer-gesponsorde tasjes uit met erin het 
programma van de middag. Na de lunch start het 
wetenschappelijke programma. Begonnen wordt 
met een voordracht over groeifactoren, de stol-
lingscascade wordt nog eens met ons doorgenomen 
en de dame uit het laboratorium die de voordracht 
verzorgt leidt eigenlijk het verhaal van de volgende 
spreker in: dr. Coelho: geringbaard en in een 
maatpak met krijtstreep neemt hij glimlachend 
de microfoon over en vertelt ons over de klinische 
toepassingen van groeifactoren. Hij behandelt 
enkele voetballers van Benfica en vertelt ons dat 
de huidige Portugese coach van de Engelse voet-
balclub Chelsea ook al spelers naar hem heeft 
verwezen. Echt gestructureerde resultaten worden 
niet getoond maar patiënten zouden zich wel beter 
voelen na een intra-articulaire injectie in de knie. 
Aardig detail is een röntgenfoto die getoond wordt 
met daarop een pseudo-arthrose van een femur-
schacht-fractuur na intramedullaire fixatie. Hierna 
volgt een dia met daarop dezelfde, inmiddels ge-
consolideerde fractuur na lokale infiltratie van de 
groeifactoren. Als de Poolse fellow zegt dat in zijn 
land in een zodanig situatie de nagel wordt verwis-
seld voor een nieuwe, geboorde nagel, antwoord 
dr. Coelho dat zij dat uiteraard ook hebben gedaan, 
maar dat de rol van de groeifactoren toch niet moest 
worden uitgevlakt. Moderator Felicissimo neemt 
vervolgens het woord en vertelt dat zij helaas de 
financiële middelen ontberen om gestructureerd 
prospectief onderzoek op te zetten en dat zoiets in 
dit geval uiteraard wenselijk zou zijn. 
Hierna vervolgt Felicissimo zelf de sessie met een 
interessant verhaal over voet- en enkel endo/ar-
throscopie en de rol hiervan bij onder andere sub-
talaire arthrodese, Haglundse exostose en MTP-
pathologie.
Tot slot volgen enkele leuke voordrachten over 
scopische stabilisaties en cuffherstel in de schouder, 
heup-arthroscopie met zijn indicaties en compli-
caties en de rol van computer-assisted surgery bij 
heup-resurfacing.
Na de koffiepauze nemen we deel aan 2 workshops. 
Eén betreft het scopisch cuffherstel, geleid door 
dr. Martins. Hij vertelt me dat hij is opgeleid 
in Annecy, Frankrijk en dat hij als eerste deze 
techniek in Portugal heeft geïntroduceerd. De 
tweede workshop gaat over de totale knieprothese 
met behulp van navigatie.
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gepresenteerd. Vermeldenswaardig is onder andere 
dat Coimbra haar eigen botbank bezit en uiteraard 
worden de femurkoppen na een totale heupprothe-
se ook verzameld en bewaard. Tijdens één van de 
presentaties wordt echter een aantal van slechts 
50 verzamelde heupkoppen per jaar vermeld en bij 
navraag door ons dat dit wel een erg laag aantal is, 
wordt geantwoord op een wijze van: ‘ja, als we die 
formulieren gewoon altijd invullen dan…’ Ergens 
kwam ons dit wel herkenbaar voor.
Aan het einde van de middag krijgen we nog een 
rondleiding op de centrale spoedopvang en de ope-
ratieafdeling. Er zijn dagelijks 4 electieve ortho-
pedische ‘tafels’ actief, echter maar van 8.00 tot 
13.00 uur, hierna zijn slechts nog de 2 trauma-tafels 
in bedrijf. (de Orthopedie verzorgt alle trauma van 
steun-en bewegingsapparaat in Portugal). Het ziet 
er net en verzorgd uit, vergelijkbaar met Nederland. 
Ook kunnen op de operatiekamer digitaal de rönt-
genfoto’s in beeld worden gebracht. 
De dag wordt afgesloten met een diner waarbij 
we worden vermaakt met een echte traditionele 
Fadovoorstelling door een groep studenten. Fado 
is traditioneel Portugees gezang onder begelei-
ding van onder andere banjo en gitaar, en gaat in 
het bijzonder over onderwerpen als liefde, geluk 
en verdriet, vergelijkbaar met de Nederlandse 
smartlap. Het wordt een gezellige avond en we 
maken voor het eerst kennis met verschillende 
soorten port.

Donderdag 31 mei
Om 11.00 uur vertrekken we naar alweer onze 
laatste bestemming: Porto. Eén uur later worden 
we door de professor zelf en één van zijn arts-
assistenten ontvangen in een hotel buiten het 
centrum. Mijn Engelse collega fluistert: ’the 
professor himself, now that’s how we’re supposed 
to be welcomed’. In een kleine congresruimte van 
het hotel geeft de professor een power point pre-
sentatie over Porto, deelt stadsplattegronden uit 
en geeft ons zelfs zijn mobiele telefoonnummer, 
voor het geval dat we verdwalen. Als ik hem vraag 
wat we zeker niet mogen missen aan bezienswaar-
digheid gedurende onze 3 dagen Porto, antwoordt 
hij luid lachend maar wel serieus dat dit het stadion 
van voetbalclub Porto is. De meeste fellows zien 
echter meer heil in een portproeverij, dus we laten 
het stadion voor wat het is. 
De middag zal bestaan uit ‘do-as-you-like’ en met 5 
andere fellows neem ik de tram richting centrum. 
Porto is mooi, net als Lissabon pal aan de rivier 
gelegen, met meerdere overspannende stalen 
bruggen over de Douro, waarvan de bekendste nog 
door de heer Eiffel zelf is ontworpen. We slenteren 
wat door het oude centrum, lunchen in het bekende 

meeste orthopeden in Portugal ongeveer 35 uur per 
week werken en daarnaast nog enkele uren in pri-
vé-klinieken bijverdienen, ‘ook in de avonduren’, 
aldus Portela. Deze klinieken zijn echter helemaal 
niet zo professioneel uitgerust en bemand als de 
publieke ziekenhuizen in Portugal. Verder beklaagt 
hij zich, overigens met de nodige dosis humor, over 
de assistenten in Portugal in relatie tot de we-
tenschap. ‘Als ze al een tijdschrift lezen zijn het 
vaak alleen de sportpagina’s’, grapt hij. Portela is 
eigenlijk een van de weinigen deze week die zich 
echt op deze manier zo in onze groep mengt en 
met ons discussieert. De reden dat zijn Portugese 
collega’s deze stap niet of nauwelijks zetten, heeft 
naar mijn mening niet te maken met arrogan-
tie of hiërarchie, maar des te meer met het niet 
voldoende beheersen van de Engelse taal. 

Woensdag 30 mei 
Om 8.30 uur vertrekken we naar het kinderzie-
kenhuis van Coimbra, waarvan dr. Jorge Seabra 
hoofd Orthopedie is. Het is een uiterlijk verouderd 
gebouw, met de voor een kinderziekenhuis ken-
merkende kleurplaten en tekeningen aan de muren 
van de afdelingen. Het ziekenhuis heeft een ver-
zorgingsgebied van 350.000 kinderen en herbergt 
100 bedden waarvan 24 orthopedisch. Er worden 
jaarlijks 600 orthopedische ingrepen gedaan en 
er worden ongeveer 5000 kinderen poliklinisch 
gezien, voornamelijk verwijzingen van collega-
orthopeden. Het betreft de kinderorthopedie in 
de breedste zin van het woord. In een knus au-
ditorium worden we ontvangen. Dr. Tah Pu Ling, 
een vriendelijke Macaose Portugees verzorgt alle 
voordrachten, vanwege het feit dat hij als enige 
Engels spreekt. Het gaat over benigne en maligne 
tumoren van het skelet, traumatische en conge-
nitale torticollis en traumatisch CWK-letsel bij 
kinderen. Hierna worden enkele fraaie resulta-
ten getoond van been- (en arm-) verlengingspro-
cedures met behulp van de monolateral orthofix 
fixator. Tussen 1986 en 2005 zijn er in dit zieken-
huis 199 verlengingsosteotomieën verricht bij 156 
patiënten. Tah Pu Ling vergelijkt een verlenging 
met een marathon en benadrukt dat de volledige 
procedure uiteraard meerdere ingrepen met zich 
meebrengt en dat gedurende de behandeling vaak 
meerdere obstakels moeten worden overwonnen. 
De besproken onderwerpen worden eigenlijk 
unaniem als interessant en leerzaam bestempeld 
door onze gehele groep en na de ‘verplichte’ groeps-
foto vertrekken we richting Coimbra-centrum, om 
vervolgens na de lunch te worden verwelkomd 
in het nabijgelegen Universitair Ziekenhuis van 
Coimbra. Hier wordt een mengelmoes van interes-
sante als minder relevante onderwerpen aan ons 
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zelfs nog mooier. Er wordt een uitgebreide lunch 
geserveerd aan boord en het is schitterend weer. 
Na deze ontspannende middag stappen we voor de 
laatste maal in ons busje om weer naar Lissabon 
te vertrekken. Onderweg nemen we de indrukken 
van de afgelopen week nog eens uitgebreid met 
elkaar door. Na een laatste diner ‘s avonds in 
Lissabon nemen we uiteindelijk afscheid van 
elkaar; de volgende dag zal iedereen weer naar 
huis vertrekken.

Tot slot
Samenvattend een geweldig fellowship. Een week 
met veel nieuwe indrukken, kennis gemaakt met 
de Orthopedie in Portugal en, via de mede-fellows, 
ook met de rest van Europa. Ook de gastvrijheid van 
gastland Portugal, en dan vooral van de bestuursle-
den van de SPOT, moet in dit kader worden genoemd. 
Het is een week geweest met een gevarieerd en 
intensief medisch-wetenschappelijk programma, 
met accenten op de wervelkolomchirurgie en kin-
derorthopedie. In de door ons bezochte klinieken, 
waar dagelijks een breed scala aan orthopedi-
sche pathologie de revue passeert, is het niveau 
van medisch handelen zeker hoog te noemen. Er 
is wellicht wat weinig ‘eigen onderzoek’ gepresen-
teerd, maar dit heeft volgens de orthopeden in de 
deze klinieken hoofdzakelijk met een gebrek aan 
financiering te maken, waardoor structureel groot-
schalig prospectief onderzoek vaak niet mogelijk 
blijkt. Aardig om te zien is dat ondanks dit feit men 
hier toch op creatieve wijze mee om blijkt te gaan. 
Om toch ‘up to date’ te blijven, volgen veel or-
thopeden na het voltooien van hun opleidingstijd 
vaak een fellowship in het buitenland, waarna de 
opgedane kennis weer in de praktijk kan worden 
gebracht in Portugal. 
Naast het intensieve programma heeft de organi-
satie ook nog tijd kunnen inruimen voor bezoeken 
aan sociaal-cultureel interessante bezienswaardig-
heden in de drie bezochte steden, waardoor een 
ideale mix kon worden gecreëerd. Het verblijf in 
prachtige hotels en diners op schitterende locaties 
zorgden er mede voor dat dit fellowship tot een on-
vergetelijke en waardevolle ervaring heeft geleid 
bij mij en de andere fellows.
Ik wil eindigen met een dankwoord aan het bestuur 
van de NOV, dat mij in de gelegenheid heeft gesteld 
deel te nemen aan dit fellowship. Tevens wil ik mijn 
voorganger van vorig jaar in Turkije, C.J. Rompen 
danken voor het helpen met de voorbereidingen 
van dit fellowship.

Lennard van den Boom

café Majestic en shoppen wat voor het thuisfront. 
Vele foto’s en mooie indrukken verder vangt ver-
volgens om 20.00 uur ‘s avonds het diner aan in 
een goed restaurant, gelegen aan de schitterende 
boulevard van Porto.

Vrijdag 1 juni
Om 9.30 uur start het wetenschappelijke 
programma in één van de conferentiezalen van het 
hotel. Er worden 3 zeer verzorgde voordrachten 
gegeven met fraaie illustraties. Allereerst worden 
de traumatische afwijkingen van de cervicale 
wervelkolom besproken, vervolgens de mogelijke 
behandelopties hiervan. Er wordt tot in detail 
ingegaan op de classificaties en verschillende chi-
rurgische benaderingen. Tot slot volgt een verhaal 
over diagnostiek en behandeling van thoracolum-
baal wervelkolomletsel. Aan het einde krijgen we 
alle voordrachten ook nog eens digitaal uitgereikt.
Onze chauffeur brengt ons vervolgens naar het 
centrum van Porto alwaar de lunch plaatsheeft. 
Hierna volgt het laatste officieel wetenschap-
pelijk programmapunt van de week, een bezoek 
aan het centrumziekenhuis Santo Antonio. Hoofd 
Orthopedie hier is professor Antonio Oliveira, geen 
onbekende van menig fellow uit onze groep. Ook 
hier weer interessante voordrachten, bijna allen 
in het kader van de wervelkolom. De professor 
zelf verzorgt een verhaal over scoliose, hierna 
volgt een secure uiteenzetting van de geschiede-
nis van wervelkolomchirurgie door een collega van 
hem. We horen dat onze voorganger Hippocrates 
al aandoeningen van de wervelkolom behandelde, 
maar als er sprake was van neurologische uitval bij 
deze patiënten, zij naar zijn mening tot de dood 
waren gedoemd. Hierna volgt een nauwkeurige 
opsomming van zowel benigne als maligne tumoren 
van de wervelkolom en tot slot een leuk verhaal 
over PLIF en TLIF procedures van de lumbosacrale 
wervelkolom. 
Aan het einde van de middag worden we nog rond-
geleid op de afdeling Orthopedie waarna we om 
18.00 uur terugkeren naar ons hotel.
De avond wordt afgesloten met een gezellig diner 
waarbij de sprekers van de dag bij ons aanschuiven. 
Onze Italiaanse fellow wordt door ons naar voor 
geschoven en verzorgt nog een mooi dankwoord 
met zijn komische, maffiafilm-achtige accent. Hij 
bedankt vervolgens iedereen op correcte wijze 
voor de goed georganiseerde week waaraan we 
hebben mogen deelnemen.

Zaterdag 2 juni
Vandaag heeft de organisatie een boottrip 
geregeld over de Douro. Vanuit het water is Porto 
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Nascholingsagenda*

 juni 2009
 11 Fractuurbehandeling op de Spoed Eisende Hulp - Nijmegen (NL) 
 12 Dr. Tulp Hands on Wrist Course 2009 - Utrecht (NL) 
 15 Tromboseprofylaxe in de orthopedie - Utrecht (NL) 
 17 Acute Zorgregio Oost Thema-avond Steek- en Schotverwondingen - Nijmegen (NL)  
 17 osteoporose anno 2009: een multidisciplinaire benadering 
 18 5th State of the Art in Revision Knee Arthroplasty Meeting - Ubbergen (NL) 
 19 Direct anterieure benadering THP in rug- en zijligging / orthopedie Isala Zwolle
 25 productinformatie en conservatieve behandeling - Nijmegen (NL) 
 26 ArthroMunic 2009 - Milbertshofen-Am Hart (DE) 

 juli 2009
 9 osteoporose anno 2009: een multidisciplinaire benadering 
 
 augustus 2009
 28 Stichting Sport en Orthopedie - Maastricht-Airport (NL) 

 september 2009
 3 AO Adavances Handsymposium - Odijk (NL) 
 10 ROGO Zuid - Heerlen (NL) 
 22 Regioavond voor chirurgen en orthopeden - Groningen (NL) 
 24 osteoporose anno 2009: een multidisciplinaire benadering 
 24 Palacademy interactive expert training course for Orthopaedic Surgeons 
  ´Hip Arthroplasty - revision´ - Wehrheim (DE) 

 oktober 2009
 1 osteoporose anno 2009: een multidisciplinaire benadering 
 1 Update on LCP - Houten (NL) 
 15 NOV Najaarscongres 2009 - Veldhoven (NL) 
 19 Fractuurbehandeling en weke delen benadering - Rotterdam (NL) 
 24 VOCA Congres - Oegstgeest (NL) 
 30 External Fixation for Trauma, part II - Rotterdam (NL) 

 november 2009
 5 osteoporose anno 2009: een multidisciplinaire benadering 
 9 Epidemiologie Collegium Chirurgicum Neerlandicum - Zwolle (NL) 
 19 ROGO Zuid - Eindhoven (NL) 
 26 osteoporose anno 2009: een multidisciplinaire benadering 

 januari 2010
 21 NOV Jaarcongres 2010 - Utrecht (NL)

  * Voor meer informatie zie besloten deel NOV website onder nacholing NOV
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Wij zijn zeer enthousiast om
regelmatig met u in contact te 
staan en we zijn ervan overtuigd 
dat deze wederzijdse uitwisseling 
ons beiden voordeel kan bieden.
Als totaalleverancier ervaren wij 
al lange tijd dat de dialoog met u 
een belangrijke basis is voor onze 
samenwerking. Het is van groot 
belang voor ons om feedback te 
ontvangen over ons werk en onze 
producten zodat we die kunnen 
aanpassen aan uw specifieke
behoeften.

      Mathys Orthopaedics BV
Dolderseweg 2 • 3712 BP Huis ter Heide
T +31 (0)30 693 45 90 • F + 31 (0)30 693 45 99
info.nl@mathysmedical.com • www.mathysmedical.com

➔

Dialoog is belangrijk voor ons!



MOBIEL MET

Eén telefoontje zet 
alles in beweging.

Het proces voor en tijdens de operatie wordt steeds complexer. 

Kwaliteit moet de complexiteit bijhouden. Biomet kan hierbij helpen. 

Door u, voor zover het in ons vermogen ligt, ‘zorg’ uit handen te 

nemen. Onze interne en externe medewerkers hebben kennis 

en kunde van zaken. Hun snelle en gedegen adviezen moeten 

het voorbereiden van de ingreep makkelijker maken. Daarnaast 

stellen wij een zeer ruim assortiment en top bruikleensets met 

bijbehorende handboeken beschikbaar. Ook onze begeleiding 

en assistentie kunnen tijdens de ingreep het verschil maken. 

Interesse? Eén telefoontje kan alles in gang zetten. 078 629 29 29

www.biomet.nl


