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Zo, het vermoeden dat het kabinet zou vallen is bewaarheid 
geworden en inmiddels hebben de verkiezingen van eergisteren het 
politieke landschap goed geschoffeld. Ik ga nu niet op de stoel van 
de informateur zitten. Er gaat de komende maand teveel gebeuren 
om een zinnige voorspelling te kunnen doen en tenslotte bestaat het 
specialisme ‘orthoprofetisch’ chirurg niet. De laatste keren heb ik 
het voorwoord steeds gewijd aan informatieve zaken die gerelateerd 
zijn aan ons handelen in de breedste zin van het woord. Ditmaal wil 
ik de aandacht vestigen op de medewerkers van de Alysis zorggroep 
(van Loon, Susante, Vrieling en Rijnberg) die een mooie stroom van 
manuscripten aanlevert die niet alleen keurig zijn voorbereid en 
aangeleverd volgens de richtlijnen, maar bovenal inhoudelijk sterk. 
Chapeau. Ook anderen doen uitstekend hun best, getuige het voor 
u liggende nummer van ons Tijdschrift. Opvallend is wel het in 
verhouding grote aantal case reports. Er is een grote behoefte aan 
oorspronkelijke artikelen en schroom daarbij niet om reeds eerder 
gepubliceerde internationale artikelen in bewerkte vorm aan te 
leveren. Wel wil ik u vragen af en toe eens naar de richtlijnen te 
kijken, dat maakt manuscripten al snel veel bruikbaarder.

Ditmaal ook een experimentje aangegaan. Vooralsnog eenmalig 
de rubriek ‘Referaten’ ingelast. Anne Vochteloo uit het LUMC 
bespreekt de tekortkomingen van een meta-analyse die handelt 
over een veronderstelde verhoogde infectiekans bij het gebruik van 
huidnietjes bij heupchirurgie. In een tijd waarin Evidence Based 
Medicine sterk onder de aandacht staat, een waardevol commentaar 
op een naar alle waarschijnlijkheid onterechte conclusie van een 
wetenschappelijke verhandeling. Dat houdt ons allemaal scherp. 
Stuur eens een reactie wat u van dergelijke referaten vindt.

Staat mij u allen nog veel leesplezier en een formidabele 
zomer(vakantie) toe te wensen en zijn de voorbereidingen voor de 
3e editie 2010 al in gang gezet. Het voorwoord van de 3e editie is 
vroeg genoeg om iets over de mogelijk gevormde regering te zeggen, 
hoewel…. ik heb het vermoeden dat Rutte hetzelfde met de PVV 
gaat uithalen als destijds Balkenende met de LPF. We zullen het 
zien. Voorspellen is onmogelijk, maar het is wel heel leuk om te 
doen. Tot de volgende editie.

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 
vermelde diagnostische methoden, doseringen van medicij-
nen, enz. De redactie wijst elke verantwoordelijkheid of aan-
sprakelijkheid voor (de juistheid van) dergelijke gegevens 
van de hand en garandeert noch ondersteunt enig produkt of 
enige dienst geadverteerd in deze publikatie, noch staat de  
redactie garant voor enige door de vervaardiger van derge-
lijke produkten gedane bewering.

Conform de richtlijnen van de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg (sectie reclametoezicht) zijn reclame-uitingen 
voor en productinformatie van receptgeneesmiddelen door 
farmaceutische bedrijven in het Nederlands Tijdschrift voor 
Orthopaedie alleen gericht op personen die bevoegd zijn 
om de betreffende geneesmiddelen voor te schrijven.
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Inleiding

Een valgiserende tibiakopsosteotomie (VTKO) is 
een bewezen behandeling voor varusgonarthro-
se.1,2 Reeds in 1961 werd de lateraal geslotenwig-
VTKO beschreven door Jackson and Waugh.3,4 De 
geslotenwig-methode werd vaker toegepast en 
de fixatie evolueerde via de externe fixatie naar 
krammen met gipsnabehandeling. Deze methode 
met een laterale benadering kent specifieke com-
plicaties. De benodigde fibulaosteotomie en de 
ruime wekedelendissectie kunnen gepaard gaan 
met n. peroneus beschadiging, compartimentsyn-
droom en weke delen beschadiging.5-7 Een openwig-
VTKO daarentegen wordt uitgevoerd door middel 
van een mediale benadering, heeft een kortere 
operatieduur, kent minder complicaties en geeft 
een vergelijkbaar klinisch resultaat.8,9 Daarnaast 
is bij een openwig-VTKO een latere plaatsing van 
een knieprothese mogelijk eenvoudiger, gezien 
het behoud van tibiakopbot.10-12 Omdat een open-
wig-VTKO inherent instabieler is dan de lateraal 
gesloten wig techniek wordt gebruik gemaakt van 
een hoekstabiel plaat-schroefsysteem. Gezien de 
bovengenoemde voordelen is in onze kliniek in 
2000 gekozen voor het openwig Numelock-systeem 
(Numélock II system, Stryker, Switzerland). Door 

Frequente schroefbreuk na gebruik Numelock 
fixatiesysteem bij openwig-tibiakoposteomie

M.W.J.L. Schmitz, S. van Grinsven, W.J. Rijnberg en C.J.M. van Loon

Een valgiserende tibiakopsosteotomie (VTKO) is een vaak toegepaste behandeling voor varusgonartrose. In onze kliniek 
wordt voor de openwig-VTKO gebruik gemaakt van het Numelock fixatiesysteem. Hierbij zagen we door de jaren heen 
schroefbreuk optreden. Het doel van deze studie was het faalpercentage, en de mogelijke redenen daarvan in kaart te 
brengen. Door middel van retrospectief statusonderzoek zijn de resultaten van 111 uitgevoerde openwig-VTKO’s be-
oordeeld. Uit deze resultaten blijkt dat het door ons gebruikte Numelock-systeem een hoger faalpercentage heeft (9%) 
dan het in de literatuur beschreven Tomofix systeem (2.5%) De vooraf bepaalde risicofactoren (zoals gewicht en correc-
tiegrootte) waren niet significant van invloed op het materiaalfalen. De mogelijke oorzaak moet waarschijnlijk bij het 
systeem zelf gezocht worden. Op basis van de resultaten is besloten het Numelock-systeem niet meer te gebruiken.

M.W.J.L. Schmitz, co-assistent , Alysis Zorggroep zieken-
huis Rijnstate Arnhem, Postbus 9555, 6800 TA Arnhem.
S. van Grinsven, klinisch epidemioloog, fysiotherapeut 
Alysis Zorggroep ziekenhuis Rijnstate Arnhem, 
Postbus 9555, 6800 TA Arnhem.
Dr. W. J. Rijnberg en dr. C. J.M. van Loon, orthopedisch 
chirurgen, Alysis Zorggroep ziekenhuis Rijnstate Arnhem, 
Postbus 9555, 6800 TA Arnhem.
Correspondentie: dr. C. J.M. van Loon
E-mail: cvanloon@alysis.nl
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de jaren heen zagen wij bij dit systeem schroef-
breuk optreden. Het doel van deze retrospectieve 
studie is het bepalen van het percentage schroef-
breuk van dit systeem en de mogelijke onderlig-
gende redenen. 

Patiënten en methode

Patiëntselectie
Gedurende 18-1-2001 tot en met 21-5-2008 werden 129 
openwig-VTKO’s met behulp van het Numelock-systeem 
uitgevoerd bij patiënten met unicompartimentele mediale 
gonartrose bij een varusbeenas. Klinisch en radiologisch was 
er sprake van varusgonartrose. 18 Patienten geëxcludeerd 
op grond van ontbrekende dossiergegevens t.a.v. preopera-
tieve varusstand of klinisch beloop, werden. Alle operaties 
werden uitgevoerd door -of onder directe supervisie van - 2 
orthopedisch chirurgen. (WJR, CJML) 

Operatietechniek
De operatie werd uitgevoerd onder algehele anesthesie of 
spinaal anesthesie. De patiënt kreeg preoperatief intrave-
neus antibioticum (2 gram cefazoline). Een mediane hui-
dincisie werd verricht onder bloedleegte. De pes anserinus 
en het oppervlakkige deel van de mediale collaterale 
band werden subperiostaal naar dorsaal afgeschoven. Een 
Kirschner-draad werd parallel aan de gewrichtslijn geboord. 
Met behulp van doorlichting werd een tweede draad 
proximaal van de tuberositas in lateraal-craniale richting 
geboord. Op geleide van deze draad werd de osteotomie 
uitgevoerd. Voor het zagen werd een brede Hohnmann 
retractor aan de achterzijde van de tibia geplaatst teneinde 
de neurovasculaire structuren te beschermen. De laterale 
cortex werd hierbij intact gelaten. De osteotomie werd 
langzaam open gespouwd met de zogenaamde 3-osteoto-
mentechniek en de preoperatief geplande correctie werd 
nagemeten met een gradenmeter. Bij alle patiënten werd 
een postoperatieve beenasstand van 4° valgus nagestreefd. 
Hierna werd de hoogte van de mediale gap gemeten en het 
passende tricalciumfosfaatwigje (Otis, Lourdes, France) in-
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gebracht. Pre- of peroperatief kon de operateur besluiten 
een bottransplantaat bij te plaatsen bij een grote correctie 
(globaal bij meer dan 10 graden) die uitgevoerd werd. 
Interne fixatie vond plaats door middel van 4-gats hoeksta-
biele plaat (Numelock II, system, Stryker, Switzerland). Er 
werd gedurende 6 weken thrombose profylaxe voorgeschre-
ven. (Fraxiparine 0.3 ml subcutaan)

Postoperatieve behandeling
Volgens protocol verbleef de patiënt 24-48 uur in het zie-
kenhuis waar patiënt postoperatief door de fysiothera-
peut werd geïnstrueerd. Na 6 weken aantippend belasten 
of 50% belasten en oefenen door middel van ‘full range of 
motion exercises’ volgde een eerste poliklinische controle 
met röntgenfoto (AP en lateraal), waarbij bij goede conso-
lidatie volledige belasting werd toegestaan. 4 Weken na de 
eerste poliklinische controle werd de tweede poliklinische 
controle gepland. Verdere poliafspraken en röntgencontro-
les werden gemaakt op geleide van de klachten en mate 
van consolidatie. 

Alle VTKO’s zijn beoordeeld door een onafhankelijk onder-
zoeker waarbij het onderzoek in twee delen werd uitge-
voerd. Gegevens ten aanzien van persoonskenmerken en 
medische geschiedenis werden met behulp van statuson-
derzoek verzameld. 

Daarnaast werd met behulp van langebeenopnamen de pre-
operatieve beenasstand berekend door op de digitale rönt-
genopnamen een lijn te trekken vanuit het centrale deel 
van de femurkop naar het midden van de intercondylaire 
ruimte van het tibiaplateau. Van dit punt uit werd een 
tweede lijn naar het midden van het distale uiteinde van 
de tibia getrokken. De hoek van deze 2 lijnen werd 3 maal 
gemeten. De gemiddelde waarde is gehanteerd als uit-
gangswaarde van de beenas. Indien geen gedigitaliseerde 
langebeenopname beschikbaar was, is deze meting 1 maal 
uitgevoerd op de originele langebeenopnames. Omdat post-

operatief niet standaard langebeenopnames zijn gemaakt 
is de geschatte beenascorrectie berekend door de pre-ope-
ratieve varusstand te vermeerderen met de nagestreefde 
postoperatieve correctie van 4º valgus. 
M.b.v. post-operatieve AP-foto’s werd de radiologsiche con-
solidatie bepaald. Van consolidatie werd uitgegaan indien 
de gehele opengespouwde ruimte doorbouwd was met 
callus. Materiaalfalen (schroefbreuk(en)) werd bepaald 
m.b.v. de postoperatieve laterale en AP-opnamen en de 
operatieverslagen van die patiënten waarbij gekozen was 
het osteosynthesemateriaal te verwijderen. 

Statistiek
Met behulp van SPSS 14.0 software werden van boven-
staande gegevens de puntschatters (frequenties, gemiddel-
den en medianen) en spreidingsmaten (ranges) berekend. 
Met behulp van de Fisher’s exact-test werd bekeken of 
leeftijd, gewicht, bandletsel in voorgeschiedenis, mate van 
correctie, botgraftplaatsing, nabehandeling en complica-
ties van invloed waren op het faalpercentage. Verschillen 
werden significant geacht bij p<0.05. 

Resultaten

Aan de hand van de inclusiecriteria konden 111 
openwig-VTKO’s (bij 98 patiënten, 64 mannen en 
3 vrouwen, 53 rechts en 58 links) geïncludeerd 
worden voor verdere analyse. 2 Patiënten vielen 
af wegens overlijden na respectievelijke 2 jaar en 
na 3 maanden. De reden van overlijden was niet 
gerelateerd aan de ingreep. Zij zijn beperkt in 
de analyses meegenomen. In de voorgeschiedenis 
kwam 16x kniebandletsel, 17x een totale en 24x 
een partiële menisectomie voor.(Tabel 1)

Ten tijde van de operatie bedroeg de gemiddelde 
leeftijd 52.3 jaar (range 19.6-62.0). Bij 1 patiënt 

Tabel 1. Patiëntkenmerken (N=111)

Man 64(N=98)  65.3%
Vrouw 34 (N=98)  34.7%
Rechts 53 (N=111)  47.7%
Links 58 (N=111)  52.3%
Gemiddelde leeftijd t.t.v. OK 52.3 jaar  range 19.6-62.0
Gemiddeld gewicht t.t.v. OK 91 kg range  54-122
Gemiddelde lengte t.t.v. OK 174 cm range  144-198
Kniebandletsel in VG 16  14.4%
Partiële menisectomie in VG 24  21.6%
Totale menisectomie in VG 17  15.3%
VKB-reconstructie in VG 6  5.4%
Hechten MCB in VG 1  0.9%
Osteosynthese laterale femurcondyle in VG 1  0.9%
Epiphysiodese in VG 2  1.8%
pre-operatief gemeten varusbeenas 6°  range  0-19 

(VG=voorgeschiedenis)
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werd tevens een tuberositas-osteotomie verricht. 
Bij 107 patiënten werd een wigje geplaatst met 
een mediane dikte van 10 mm (range 6-15 mm) en 
bij 9 patiënten werd een botgraft geplaatst. De 
gemiddeld geplande correctie bedroeg 10 graden 
(range 4-23 graden, SD 3.4). 73 Patiënten werden 
aantippend belast nabehandeld. 38 Patiënten 
werden gedurende de eerste 6 weken 50% belast 
nabehandeld. 

De mediane follow-upduur was 13.3 maanden 
(range 1.3-95.6). De mediane duur tot aan radio-
logische consolidatie bedroeg 4.1 maanden (range 
0.6-17.7) Bij 2 patiënten werd het materiaal ver-
wijderd voordat consolidatie was opgetreden. Bij 
1 van deze 2 patiënten was er sprake van mate-
riaalfalen bij pseudoartrose vorming waarvoor 
uiteindelijk een heroperatie noodzakelijk was. 
Bij de andere patiënt was er sprake van irritatie 
door het osteosynthesemateriaal. Bij 10 patiënten 
(9%) trad schroefbreuk op. Dit betrof schroefbreuk 
van 1 of meerdere schroeven na een mediane duur 
van 8.4 maanden (range 1.6-21.9 maanden). Bij 51 

patiënten werd postoperatief na een mediane duur 
van 13.6 maanden (range 3.9-58.8) het osteosyn-
thesemateriaal verwijderd.(Tabel 2) 
Postoperatieve complicaties die optraden zijn 
weergegeven in tabel 3. 

Bij 2 patiënten werd tijdens de follow-up periode 
een TKP geplaatst (1x na 14.72 en 1 x na 38.14 
maanden). Overige heroperaties betroffen 2 maal 
het saneren van een wondbed, 1 maal artroscopie 
in verband met verdenking op een corpus liberum 
en 1 maal een pseudoartrose-herstel. 
Gewicht, leeftijd, bandletsel in voorgeschiede-
nis, grootte van geplande correctie, plaatsen van 
botgraft, nabehandeling en complicaties waren 
niet significant van invloed op materiaalfalen.
(Tabel 4)

Discussie

In onze kliniek werd in 2000, als fixatiesy-
steem voor de openwig-VTKO, gekozen voor het 
Numelock-systeem vanwege het ‘low profile’ (lage 
profiel) van de plaat. De plaat is namelijk korter 
en minder dik dan een andere veelgebruikte plaat, 
de TomoFix plaat. In de afgelopen jaren zagen we 
bij het Numelock syteem schroefbreuk optreden. 
Doel van deze studie was het faalpercentage en 
mogelijke oorzaken hiervan in kaart te brengen. Het 
gevonden faalpercentage van 9% is hoog en wordt 
niet teruggevonden bij het TomoFix-systeem.  

Vanaf de jaren 90 wordt de openwig-VTKO steeds 
populairder.1,23 In 1990 werd door Puddu de 
Pudduplaat voor deze operatie ontwikkeld. Deze 
plaat met metalen spacers blijkt in biomechani-
sche studies minder aan piekbelasting te kunnen 
verdragen en vaker te falen dan de daarna ont-
wikkelde Tomofix plaat.13 Het TomoFix systeem is 
gebaseerd op het principe van een Locking com-
pression plate (LCP). Uit meerdere onderzoeken 
blijkt de TomoFix een stabiele fixatie te geven.14,15 
Het systeem wordt veelgebruikt en er worden 
faalpercentages van 07,15 tot 2.5% beschreven.16 

Recent onderzoek gericht op klinische verbetering, 
correctie van de deformiteit en verandering in de 
hellingshoek van het tibiaplateau (‘slope’) bij de 
Anthony-K plate (France Bloc S.A.) levert eveneens 
goede resultaten op zonder materiaalfalen.17 

Er zijn geen eerdere onderzoeken naar het 
Numelock-systeem beschikbaar. Hierdoor zijn er 
geen gegevens uit biomechanische studies, welke 
direct vergeleken kunnen worden met het Tomofix 
systeem. Wel is uit onderzoek naar eigenschap-
pen van diverse fixatiesystemen gebleken dat een 

Tabel 2. Reden verwijderen osteosynthesemateriaal 
              (N=111)

Reden: N=111  %

Falen 5 4.5
Irritatie 42 37.8
Infectie 2 1.8
Ernstige vergevorderde 
tricompartimentele gonarthrose 1 0.9
Diep-veneuze thrombose 1 0.9

Totaal 51 45.9

Tabel 3. Complicaties

Complicaties N=111 %

Oppervlakkige wondinfectie 6 5.4
Diepe wondinfectie 1  0.9
DVT 3 2.7
Longembolie 2 1.8
Zenuwletsel 2 1.8
Fractuur 2  1.8
Vasculair letsel  1 0.9
Diepe infectie en fractuur 1 0.9
Flexiecontractuur 1 0.9

Totaal 19  17.1

71 ■   Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 17, Nr 2, juni 2010

■   Frequente schroefbreuk na gebruik Numelock fixatiesysteem bij openwig-tibiakoposteomie



Vol
 17

juni
  ’10

korte plaat inferieur aan een langere plaat is, ook 
als de korte plaat hoek-stabiele schroeven heeft. 
Daarnaast speelt in lange platen de dikte en rigi-
diteit van de plaat een belangrijke rol waarbij een 
dunne, meer flexibele plaat minder stabiliteit geeft 
dan een dikke rigide plaat. Dit alles blijkt uit het 
eerder breken van de laterale cortex bij een korte 
of een dunne plaat.14 In onze studie bestaat het 
falen echter uit schroefbreuk, telkens op ongeveer 
1 cm afstand van de plaat. Waarom de schroefbreuk 
niet ter hoogte van de plaat of juist aan de tip van 
de schroef plaatsvindt kunnen we niet verklaren.

In onze serie werd gepland op een postoperatieve 
beenas van 4° valgus. We kunnen niet achterhalen 
of deze correctie daadwerkelijk behaald is vanwege 
het retrospectieve karakter en omdat er postope-
ratief niet standaard langebeenopnames zijn ver-
vaardigd. In de recentelijk uitgevoerde studie naar 
de TomoFix plaat door Valkering et al. werd een 
gemiddelde correctie van 2° tot 3° overcorrec-
tie bovenop de anatomische femorotibiale as van 
5° tot 7° valgus gepland.16 Eerder onderzoek bij 
eenzelfde correctie tot 4° valgus liet gedurende 
een jaar follow-up geen verlies van correctie 
zien.8 De nabehandeling werd voorafgaand aan dit 
onderzoek als een mogelijke oorzaak voor schroef-
breuk beschouwd. Patiënten in deze studie zijn 
onbelast of 50% belast nabehandeld, terwijl de 

patiënten in de studie van Valkering allen onbelast 
werden nabehandeld. Uit de niet significante re-
sultaten blijkt echter dat dit geen verklaring is 
voor het hoge percentage materiaalfalen. 

Vooraf aan dit onderzoek werd er vermoed dat 
patiëntkenmerken zoals genoemd in tabel 4 een 
oorzaak zouden kunnen zijn voor het hoge faal-
percentage. Gewicht is, net als aantal graden 
correctie, eerder in studies genoemd als mogelijk 
bepalende factor voor een minder goed eindresul-
taat.18 De patiëntkenmerken zijn, uitgezonderd 
leeftijd, niet genoemd in de studie van Valkering 
et al. We kunnen hiermee dus niet vergelijken. 
Binnen onze eigen studiepopulatie zijn geen signi-
ficante verschillen gevonden tussen de 10 gefaalde 
en de 101 niet gefaalde, voor wat betreft leeftijd, 
gewicht, bandletsel in voorgeschiedenis, grootte 
van de geplande correctie, het plaatsen van een 
graft en complicaties. Waarschijnlijk berust het 
hoge faalpercentage niet op een verkeerde patiën-
tenselectie. 

Het blijft opvallend dat het falen niet bij alle 10 
patiënten de primaire reden was om de plaat te 
verwijderen. Bij 4 patiënten waarbij reden tot 
verwijderen irritatie door het osteosynthesema-
teriaal was, bleek pas tijdens het verwijderen 
dat er sprake was van schroefbreuk. Daarnaast is 

Tabel 4 Subananalyses m.b.v. Fisher’s exact test t.a.v. risicofactoren materiaalfalen (N=10)

Risicofactor Aantal falers Aantal niet-falers P-waarde

Gewicht <100 kg 5 28 0.164
Gewicht ≥ 100 kg 5 72

Leeftijd <50 Jaar  6 63 1.000
Leeftijd ≥50 jaar 4 38

Bandletsel in VG: Ja 0 16 0.352
Bandletsel in VG: Nee 10 85

Grootte correctie <10° 4 57 0.341
Grootte correctie ≥10° 6 44

Graft geplaatst: Ja 1 8 0.587
Graft geplaatst: nee 9 93

Nabehandeling: onbelast 5 33 0.306
Nabehandeling: 50% belast 5 68

Complicaties: Ja 2 17 0.680
Complicaties: Nee 8 84
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bij 1 patiënt op een postoperatieve opname wel 
schroefbreuk gezien maar het osteosynthesemate-
riaal is niet verwijderd. Deze laatste patiënt heeft 
hiervan geen last. 
Het nadeel aan deze studie is het retrospectieve 
karakter. Hierdoor kan niet achterhaald worden of 
exact verkregen correctie van invloed is op falen 
van osteosynthesemateriaal. Daarnaast is er na 6 
weken postoperatief geen geprotocolleerde radio-
logische follow-up meer. Radiologische beoordeling 
van de consolidatie en het falen was hierdoor niet 
in zijn volledigheid uit te voeren. Mogelijk lopen 
er dus op dit moment nog patiënten met gefaald 
materiaal rond waarvan we dit niet weten en ligt 
het daadwerkelijke faalpercentage nog hoger. 
Ondanks de onvolledigheid van de studie blijft 
het een feit dat bij in ieder geval 10 van de 111 
patiënten schroeven gebroken zijn.

Conclusie
Het faalpercentage 9% van ons Numelock-systeem 
is hoog en wordt bij andere systemen zoals het 

TomoFix systeem niet teruggevonden. Er zijn geen 
specifieke risicofactoren gevonden. Op basis van 
dit onderzoek is in onze kliniek besloten met het 
gebruik van het Numelock-systeem te stoppen. 

Abstract 

Open wedge high tibial osteotomy (HTO) is often used to 
treat osteoarthritis of the medial compartment and varus 
deformity of the knee. In our hospital we use the Numelock 
system for internal fixation. Throughout the years we 
noticed material failure occur. The aim of this study was to 
determine the percentage of failure and its possible causes. 
By means of retrospective medical dossier research, 111 
open wedge HTO’s have been evaluated. The results show 
that the failure percentage of 9% of the Numelock system 
is higher than the failure percentage of the Tomofix system 
(2.5%) mentioned in literature. Risk factors determined be-
forehand (like weight and extent of correction) were not sig-
nificant. Probably, the cause of material failure lies within 
the system itself. Based on our results we have decided to 
terminate the use of the Numelock system in our clinic. 

Figuur 3. Patiënt Y; voorachterwaartse röntgenopname 
van het linker kniegewricht, 12 weken post-operatief 
na VTKO.

Figuur 4. Patiënt Y; zijdelingse röntgenopname van het 
linker kniegewricht, 12 weken post-operatief na VTKO.

Figuur 1. Patiënt Y; voorachterwaartse röntgenopname 
van het linker kniegewricht, 6 weken post-operatief na 
VTKO.

Figuur 2. Patiënt Y; zijdelingse röntgenopname van het 
linker kniegewricht, 6 weken post-operatief na VTKO.
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Inleiding

Rheumatoïde arthritis (RA) is de meest voorko-
mende vorm van auto-immuunartritis en heeft 
een prevalentie van 0,4-1 %. De eerste symptomen 
ontstaan rond de leeftijd van 40 jaar, en komt circa 
drie maal vaker voor bij vrouwen dan bij mannen.1 
De kenmerkende aseptische gewrichtsontstekingen 
leiden vaak tot pijn, stijfheid en gewrichtsdes-
tructie. Tevens kunnen er extra-articulaire mani-
festaties optreden zoals diverse noduli, vasculitis, 
pulmolale en renale afwijkingen.2,3 De initiële 
behandeling bestaat uit vroeg starten met COX-
remmers en Disease Modifying Anti Rheumatoid 
Drug’s (DMARD’s). Bij progressie van de ziekte kan 
chirurgische interventie een aanvulling op de be-
handeling zijn. Tot de chirurgische mogelijkheden 
behoren; synovectomie, artrodese, resectie-artro-
plastiek of het plaatsen van een gewrichtsprothese. 
Bij RA van de pols kan zowel een artrodese worden 
uitgevoerd als een polsprothese worden geplaatst. 
Bij een artrodese wordt een stabiele pijnvrije 
situatie gecreëerd ten koste van fijne motoriek. Bij 
plaatsing van een polsprothese blijven polsbewegin-
gen behouden. Dit is bij patiënten met RA, gezien 
de vaak beperkte mobiliteit in andere gewrich-
ten, een groot voordeel. Nadeel van de prothese 
is een mogelijk hoger complicatiepercentage als 

gevolg van synovitis, loslating en instabiliteit.2,4,5,6 
De BIAX polsprothese (DePuy, Warsaw, IN) is een 
unconstraint prothese met een proximaal poreus-
gecoate radiale en carpale regio (Figuur 1).7 Het 
doel van onze studie is om retrospectief de BIAX 
polsprotheses bij patiënten met RA, klinisch en ra-
diologisch te evalueren.

Patiënten en methode

In een reuma-orthopedisch centrum werden van 1996 tot 2007 
24 polsprotheses geplaatst. Eén prothese werd geplaatst bij 
een patiënte met posttraumatische artrose. Er werden 21 
BIAX protheses geplaatst en 3 Universal II (KMI, San Diego, 
CA) protheses. De inclusiecriteria voor onze studie betrof 
patiënten met een polsprothese die geplaatst is bij RA. Een 
postoperatieve evaluatie van meer dan 1 jaar. Patiënten 
met een prothese na posttraumatische artrose en patiënten 
met een Universal prothese werden geëxcludeerd. Twintig 
BIAX polsprotheses bij 16 patiënten waren beschikbaar voor 

Goede klinische resultaten van 20 BIAX Total Wrist 
protheses bij patiënten met rheumatoïde arthritis

H.P.W. Das en H.W.J. Koot

Het doel van deze studie was om de klinische en radiologische resultaten van de BIAX polsprothese te evalueren. 
Van 1996 tot 2007 zijn 20 ongecementeerde BIAX polsprotheses geplaatst bij 15 reuma patiënten. De protheses zijn 
klinisch en radiologisch geëvalueerd bij een gemiddelde follow-up van 6.4 jaar (1,5 - 12). De gemiddelde leeftijd van 
de patiënten was 51 jaar (34-70). Er zijn 3 mannen en 13 vrouwen geopereerd. 
De patiënten werden gescoord op Range of Motion, VAS pijn, VAS patiënttevredenheid, MAYO wrist-score, HSS clinical 
score, Wrightington ADL score en radiologische tekenen van loslating en migratie.
Postoperatief is er geen toename van beweeglijkheid gezien. De klinische scores verbeterde bij 17 van de 20 protheses. 
Bij radiologische beoordeling bleek in 6 gevallen het carpale component meer dan 20 graden dorsaal geanguleerd. Er 
zijn 3 luxaties opgetreden en 2 problemen met de beweeglijkheid. Ondanks de rheumatoide arthritis zijn er geen 
klinisch relevante infecties opgetreden.
De BIAX polsprothese levert goede klinische resultaten bij reumapolsen, maar radiologisch blijkt het carpale component 
soms niet goed gefixeerd. Nieuwe ontwikkelingen in protheseontwerp zijn nodig om loslating van de prothese te 
voorkomen.
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Figuur 1. BIAX polsprothese met poreuze coating.
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follow-up. Er zijn 3 mannen en 13 vrouwen geopereerd. De 
gemiddelde leeftijd bedroeg 51 jaar (34-70). De gemiddelde 
follow-up bedroeg 77 maanden (13-122). De indicatie voor 
operatie was een pijnlijke pols met radiologische destruc-
tie van het radiocarpale en mid-carpale gewricht met een 
redelijke bot kwaliteit en ossale alignement. Tevens moest 
er nog een goede neurologische, vasculaire en tendinogene 
functie zijn en een beweeglijkheid van ca 30° dorsaal- en 
volair flectie en ca 20° radiair en ulnair deviatie mogelijk. 
De patiënten waren maximaal conservatieve en medicamen-
teuze behandeld. Na informed consent werden de patiënten 
geopereerd. Nabehandeling bestond uit een afneembare 
polsbrace voor 6 weken. Evaluatie met behulp van functio-
nele scores zijn niet ideaal voor weergave hoe een polspro-
these functioneert. De HSS score en de MAYO wrist score zijn 
samengesteld uit pijn, range of motion (ROM) en stabiliteit. 
Zo kan bij een patiënt met een goede pijnreductie, maar 
de range of motion erg verslechterd dezelfde score krijgen 
als een patiënt met een goede functie maar dagelijks pijn. 
Deze tegengestelde uitkomsten maken een overall uitkomst 
niet specifiek genoeg. Daarom hebben we gekozen om naast 
de functionele scores een afzonderlijke VAS-scores van pijn 
en tevredenheid af te nemen en afzonderlijk de ROM weer 
te geven. Als functionele score is de MAYO wrist-score, HSS 
clinical-score en de Wrightington ADL-score afgenomen. 
Tevens zijn op de meest recente controle radiologische 
tekenen van loslating en migratie bepaald. De ROM, pijn-

beleving, mate van functie van de pols, de stabiliteit en de 
radiologische beoordeling zijn preoperatief vastgesteld en 
werden bij laatste follow-up opnieuw beoordeeld. De VAS 
scores zijn retrospectief afgenomen. Deze studie is goedge-
keurd door de Medisch Ethische Commissie van het Máxima 
Medisch Centrum.

Resultaten

De bewegingsuitslagen preoperatief en bij laatste 
follow-up, of de laatste meting vóór de revisie, zijn 
weergegeven in tabel 1. De postoperatieve bewe-
gingsuitslagen zijn nagenoeg niet veranderd ten 
opzichte van de preoperatieve waarden. 
De VAS-pijnscore is verbeterd van 7.5 preopera-
tief naar 1.8 bij follow-up, en de VAS patiënt te-
vredenheids score is verbeterd van 1.8 naar 6.5 bij 
laatste follow-up. Bij 3 patiënten zagen we een 
verslechtering van pijn en tevredenheid hadden. 
Deze patiënten worden later bij de complicaties 
beschreven.
De functionele scores verbeterde van 20 naar 59 
(MAYO wristscore) en van 57 naar 83 (HSS clinical-
score). Het functioneren in de ADL is weergegeven 
in de Wrightingon score. Een normaal functioneren 

Tabel 1. Bewegingsuitslagen van de pols preoperatief en bij laatste controle

  Pre-operatief Bij follow up
(minimale uitslag voor n=20 n=20
functioneel gebruik) (range) (range)

Dorsaal flexie  23  (0 - 60) 28  (0 - 50)
(30)

Volair flexie 17  (-20 – 40) 24  (0 - 50)
(5)

Ulnair deviatie 6    (0 – 25) 14  (-15 – 30)
(15) 

Radiair deviatie 5   (0 – 25) 18  (0 – 40)

Tabel 2. Klinische scores MAYO en HSS
    
  Pre-operatief Bij Follow up
  n=20  n=20
  (range) (range) 

MAYO  20     (0-60) 59   (0-90)
wrist-score

HSS  57   (24-82) 83   (60-100)
clinical-score

■   Goede klinische kesultaten van 20 BIAX Total Wrist protheses bij patiënten met rheumatoïde arthritis
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levert een score van 1, een zeer beperkte pols is 
Wrightington 4. De Wrightington ADL-score verbe-
terde van 2.2 preoperatief naar 1.6 bij de laatste 
follow up. 
Bij radiologische evaluatie werden het radiaire 
component en het carpale component afzonder-
lijk beoordeeld. Er zijn geen gevallen van radio-
lucentie of migratie van de radiaire component 
gezien. Voor de carpale component gold dit echter 
niet. Bij 7 protheses bleek meer dan focale radio-
lucentie te zien (meer dan 1 mm radiolucentie in 
meer dan 1 Gruen zone). Gemiddeld was er een 
2.8° ulnaire angulatie in het AP vlak (9o radiar tot 
12o ulnair). De grootste afwijkingen werden gezien 
op de laterale opname waarbij er een gemiddelde 
dorsale angulatie is opgetreden van 10° (8° volair 
tot 42° dorsaal) ten opzichte van de schacht van de 
derde metacarpaal (figuur 2).

Complicaties
Zoals eerder genoemd werd bij 3 patiënten een 
achteruitgang gezien van pijn en tevredenheid. Bij 
1 patiënt omdat er 1 jaar na de operatie de exten-
sorpezen van digiti 2,3 en 4 waren geruptureerd. 
Hierdoor was actieve extensie niet meer mogelijk. 
Waarschijnlijk was deze complicatie het gevolg van 
een toename van het reumaproces. Na uitvoerig 
overleg met patiënte werd besloten om geen re-
constructie uit te voeren omdat primair herstel 
waarschijnlijk niet tot blijvend succes zou leiden 
en het succes van primair herstel van een degene-
ratieve pees, of peestranspositie onzeker was. 

Eén patiënt had 6 jaar na de plaatsing van de 
prothese uitgebreide osteolyse. In verband met 
toenemende pijnklachten werd een artrodese uit-
gevoerd. Bij follow-up is de pols nu pijnvrij. 
Eén patiënt had een instabiel gevoel in de pols en pijn 
bij geringe inspanning. Ook in dit geval is er sprake 
van osteolyse en mogelijk loslating van het carpale 
component. De polsprothese van deze patiënt zal 
worden geconverteerd naar een artrodese.
Eén patiënte heeft 6 maanden na de operatie een 
flectiecontractuur in de pols. Een open release 
van het volaire kapsel en actieve fysiotherapie 
post operatief hebben geresulteerd in een goede 
dorsaal flexie van 40° bij laatste follow up.
Er zijn 3 luxaties opgetreden. In 2 gevallen ontstond 
de luxatie direct postoperatief bij oefenen. In 1 
geval is de prothese vervangen door een grotere 
maat. De andere pols is na repositie en gips immo-
bilisatie stabiel gebleven. Een nieuwe luxatie is in 
deze patiënten niet opgetreden. De derde luxatie 
gebeurde bij een goed functionerende prothese 
anderhalf jaar na de operatie na een val op uitge-
strekte pols. Na repositie en immobilisatie in gips is 
deze pols ook pijnvrij en stabiel bij laatste follow 
up. We hebben geen gevallen gezien van gestoorde 
wondgenezing of infecties. 

Discussie

Het ultieme doel van de behandeling van pijnlijke 
stijve reumapolsen zou een soepel en pijnvrij 
gewricht zijn, met een minimum aan complicaties. 
Tot nu toe is geen enkele behandeling succesvol 
op al deze punten en dus moeten keuzes gemaakt 
worden. Afhankelijk van de kenmerken en wensen 
van de patiënt wordt de best mogelijke behandeling 
ingezet. Bij de ene patiënt voldoet een artrodese 
aangezien dan een stabiel pijnvrij gewricht 
ontstaat. Nadeel van de artrodese is de beperking 
in beweeglijkheid. Wanneer meerdere gewrichten 
zijn aangedaan zoals met name bij patiënten met 
reuma, is behoud van enige beweeglijkheid erg 
belangrijk.3 De plaatsing van een prothese krijgt 
hierdoor steeds meer belangstelling. Ondanks dat 
post operatief een functionele beweeglijkheid vaak 
niet geheel bereikt wordt, (5° flectie, 30° extensie, 
10° radiaire- en 15° ulnaire deviatie), zijn reuma-
patiënten over het algemeen erg tevreden over het 
resultaat. Takwale et al kwam tot de conclusie dat 
met name de beweeglijkheid preoperatief corre-
leert met de post operatieve bewegingsuitslag.8 In 
onze studie is eveneens gebleken dat er gemiddeld 
geen significante verandering is opgetreden in de 
beweeglijkheid. 
Krachtmeting is bij reumapatiënten niet goed 
mogelijk omdat pijnklachten in overige gewrich-

Figuur 2. De BIAX pols prothese waarbij de verplaatsing 
van het carpale component ten opzichte van de schacht 
van metacarpale 3 zichtbaar is.

H.P.W. Das en H.W.J. Koot   ■
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ten een goede meting vaak erg moeilijk maakt. 
Daarom hebben we gekozen om geen dynamome-
trisch onderzoek uit te voeren. 
Opmerkelijk zijn de angulaties zichtbaar op 
de laterale röntgenopnames van het carpale 
component. Loslating is een groot probleem bij 
protheses bij patiënten met slechte botkwaliteit. 
De BIAX prothese is een ongecementeerde prothese 
met een enkele kiel (peg) in metacarpale III. De 
fixatie is vaak onvoldoende zodat een angulatie 
zoals beschreven kan optreden. De enige revisie die 
wij tot nu toe hebben uitgevoerd is ook een gevolg 
van deze loslating. Meerdere revisies zullen zeker 
volgen. Talwalker et al heeft 9 revisies van gefaalde 
BIAX protheses beschreven waarbij 5 protheses zijn 
vervangen door een nieuwe prothese, in 3 gevallen 
is een artrodese uitgevoerd en in 2 gevallen was 
het ossale defect te groot en is gekozen voor een 
resectie-artroplastiek.9 Zowel de patiënten met 
de revisie als de patiënten met de artrodese zijn 
tevreden over het resultaat, met een acceptabel 
activiteiten niveau. De revalidatie van een resec-
tie-artroplastiek is moeilijk. Er moet een accep-
tabel evenwicht komen tussen stijfheid en bewe-
gingsuitslag/instabiliteit. Talwalker beschouwd dit 
daarom als een laatste redmiddel. Opmerkelijk 
genoeg leidt de toegenomen angulatie niet tot een 
toename van pijn of slechtere bewegingsuitslagen. 
Nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van carpale 
fixatie bij nieuwe generatie polsprothese (zoals 
de Universal prothese of de revisie BIAX met 
lange carpale peg) lijken een betere overleving te 
geven. Rizzo et. al. heeft  Long Stem BIAX revisisie 
protheses als primaire prothese geplaatst bij reuma 
patiënten.17 Bij een follow-up van gemiddeld 6 jaar 
blijken 4 protheses enige tekenen van loslating te 
laten zien zonder tekenen van migratie.10

Winterswijk en Bakx hebben laten zien dat de 
Universal polsprothese goede resultaten geeft 
waarbij slechts bij 1 polsprothese de carpale plaat 
los is komen te zitten. Mogelijk dat de schroef 
fixatie van de Universal prothese een betere 
oplossing is voor de problemen met betrekking tot 
de carpale loslating.11

Nadeel van onze studie is de retrospectieve 
opgezet zodat een VAS score minder betrouwbaar 
wordt. Echter omdat de indicatie weinig voorkomt 
is een goede prospectieve studie praktisch moeilijk 
haalbaar. Een sterk punt van onze studie is de lange 
follow up zonder uitval van patiënten.

Conclusie

De BIAX polsprothese geeft goede functionele re-
sultaten en patiënt tevredenheid bij een follow-up 
van 6.5 jaar. We zien echter aanzienlijke lucentie 

en angulatie van het distale carpale component. 
Een aanpassing van de carpale fixatie is zeker 
nodig voor goed fixatie op langere termijn. Er zijn 
op dit moment andere polsprotheses op de markt 
met een aangepaste carpale fixatie. Literatuur met 
een langere follow-up, waarbij een andere manier 
van fixatie wordt vergeleken met het single-peg 
systeem van de BIAX zijn nodig om aanbevelingen 
te doen welk type polsprothese de beste lange 
termijn resultaten bieden.

Abstract

The aim of this study is the clinical and radiological evalu-
ation of the BIAX total wrist prosthesis. From 1996 till 2007 
we implanted 20 uncemented BIAX total wrist prosthesis 
in 15 patients with rheumatoid arthritis. We evaluated the 
prosthesis clinical and radiological at a follow up of 6.4 
years (1.5-12). The average age of the patients at time of 
surgery was 51 years (34-70). We operated 3 male and 13 
female patients.
All patients were assessed for Range of Motion, Visual 
Analoge Scale for pain and patients’ satisfaction, MAYO 
wrist score, HSS clinical score, Wrightington ADL score and 
radiological signs for loosening and migration. 
We saw no progression in Range of Motion. The clinical 
scores improverd in 17 or 20 wrists. On radiological exami-
nation 6 prostheses showed loosening and migration more 
than 20 degrees dorsally. We documented 3 luxations and 2 
patients with problems in de Range of Motion. No cases of 
infections or delayed wound healing occurred.
The BIAX total wrist prosthesis appears to show good clinical 
results, but radiological loosening of the carpal component 
remains a problem. New developments in prosthesis design 
are essential to prevent early loosening. 
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Inleiding 

De wervelkolom is de meest voorkomende lokalisa-
tie van ossale metastasen. Bij 30% van de patiënten 
met kanker is bij obductie sprake van spinale me-
tastasen.1 Spinale epidurale metastasen (SEM) 
treden op bij 5 tot 10% van alle patiënten met 
kanker.2,3 De meerderheid van de metastasen vindt 
haar oorsprong in het corpus vertebra, anterieur 
van het myelum.3 Circa 70% van de wervelmetas-
tasen bevinden zich op thoracaal niveau, 20% op 
lumbaal en 10% op cervicaal niveau.4 SEM’s kunnen 

Resultaten van chirurgische interventie als 
onderdeel van de behandeling van spinale epidurale 
metastasen
M. Geerders, A.W.J. Vreeling en J.L.C. van Susante

Doel
Evaluatie van resultaten van uitgebreide chirurgische interventie bij patiënten met progressieve parese door sympto-
matische spinale epidurale metastasen in ziekenhuis Rijnstate ten opzichte van beschikbare referentieresultaten in de 
literatuur. Presenteren van handvaten voor adequate patiëntenselectie voor chirurgie.

Opzet
Retrospectieve analyse.

Methode
26 patiënten die tussen 2004 en 2009 een chirurgische decompressie ondergingen voor spinale epidurale metastasen, 
werden geïncludeerd. Patiëntenselectie voor chirurgie vond plaats met behulp van twee erkende scores ten aanzien 
van levensverwachting. Uitkomstmaten waren ambulante status, functionaliteit volgens Frankel score, lokaal recidief, 
morbiditeit en mortaliteit.

Resultaten
23 patiënten (88%) behielden of verkregen opnieuw hun loopfunctie in de direct postoperatieve periode. De neu-
rologische status (Frankel score) bleef bij 24 patiënten (92%) gelijk of verbeterde. Er traden 8 complicaties op bij 6 
patiënten. Een symptomatisch lokaal recidief trad op bij 2 patiënten (8%). Van 19 patiënten was een follow-up langer 
dan een jaar beschikbaar. Hiervan waren er één jaar postoperatief nog 13 (68%) in leven. Deze resultaten zijn verge-
lijkbaar met die in de ‘landmark’ studie van Patchell (Lancet 2005). 

Conclusie
De resultaten bij onze patiëntengroep komen grotendeels overeen met bevindingen uit beperkt beschikbare grotere 
series. Met de steeds verder verbeterende levensverwachting van patiënten met een gemetastaseerde maligniteit en 
verbeterde instrumentatietechnieken in de wervelkolomchirurgie is een duidelijk toegenomen behoefte aan chirur-
gische interventie bij deze patiëntengroep zichtbaar. Chirurgische behandeling zou dan ook bij iedere patiënt met 
spinale epidurale metastasen overwogen moeten worden en deel uit moeten maken van de multidisciplinaire bena-
dering van deze complexe pathologie. Zorgvuldige patiëntenselectie is van groot belang; de gepresenteerde scorings-
systemen kunnen daarbij behulpzaam zijn.

Drs. M. Geerdes, seniorcoassistent, drs. A.W. Vreeling en 
dr. J.L.C. van Susante, orthopedisch chirurgen, Vakgroep 
orthopedie, Alysis Zorggroep, Ziekenhuis Rijnstate, Postbus 
9555, 6800 TA Arnhem.
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pijnklachten en neurologische uitval veroorza-
ken. De pijn kan optreden als direct gevolg van de 
metastase of secundair zijn aan een pathologische 
fractuur of instabiliteit van de wervelkolom. De 
neurologische uitval wordt hoofdzakelijk veroor-
zaakt door directe myelumcompressie of treedt 
secundair op aan deformiteiten veroorzaakt door 
een fractuur of wervelkolominstabiliteit. Wanneer 
de diagnose niet tijdig wordt gesteld, kan dit leiden 
tot irreversibele neurologische schade tot aan een 
complete dwarslesie toe. Vroege opsporing en be-
handeling van SEM is daarom van belang om neuro-
logische uitval te voorkomen of te beperken.
In het verleden werd posterieure decompressieve 
laminectomie gezien als de enige chirurgische optie 
in de behandeling van patiënten met SEM. Na de in-
troductie van radiotherapie is echter gebleken dat 
een chirurgische laminectomie geen toegevoegde 
waarde heeft ten opzichte van behandeling met 

www.ntv-orthopaedie.nl/geerders1702/i
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radiotherapie alleen.5,6 Een laminectomie, zonder 
aanvullende stabiliserende instrumentatie, leidde 
namelijk veelal tot verdere destabilisatie van de 
anterieur reeds door tumor verzwakte wervelkolom 
met alle nadelige gevolgen van dien. Radiotherapie 
is gedurende vele jaren dus de gouden standaard 
gebleven voor patiënten met SEM. 
Met de komst van verbeterde operatietechnieken 
en instrumentatiematerialen is de chirurgische be-
handeling van spinale epidurale metastasen echter 

weer opnieuw opgekomen. Moderne technieken 
richten zich veelal op een combinatie van anteri-
eure en posterieure benadering, waarmee tumorre-
sectie en dus directe decompressie van het myelum 
bereikt kunnen worden. Tevens wordt er gebruik 
gemaakt van wervelimplantaten ter reconstructie 
en stabilisatie van de instabiel geworden wervel-
kolom. Recente studies hebben nu uiteindelijk 
aangetoond dat directe decompressieve chirurgie, 
in combinatie met geïnstrumenteerde stabilisatie 

Tabel 1. Gereviseerde evaluatiesysteem voor prognose van wervelmetastasen.10

Eigenschappen Score

Algemene conditie (Karnofsky prestatie status)
- Slecht (10-40%) 0
- Gemiddeld (50-70%) 1
- Goed (80-100%) 2

Aantal foci extraspinale botmetastasen
- >3 0
- 1-2 1
- 0 2

Aantal metastasen in de wervelkolom
- >3 0
- 1-2 1
- 0 2

Metastasen in grote interne organen
- Niet-operabel 0
- Operabel 1
- Geen metastasen 2

Primaire tumor
- Long, osteosarcoma, maag, blaas, oesophagus, pancreas 0
- Lever, galblaas, onbekend 1
- Andere 2
- Nier, uterus  3
- Rectum 4
- Thyroïd, mamma, prostaat, carcinoid 5

Paralyse
- Compleet (Frankel A , B) 0
- Incompleet (Frankel C, D) 1
- Geen (Frankel E) 2

Totale score Voorspelde prognose Behandelstrategie

0-8 < 6 maanden Conservatieve/palliatieve behandeling
9-11 >6 maanden, <1jaar Palliatieve chirurgie
12-15 >1 jaar Excisie
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van de wervelkolom, leidt tot een grotere kans op 
behoud van ambulante status en verbetering van 
de neurologische uitval dan in geval van radiothe-
rapie alleen.7,8

Zo toonden Patchell et al. met hun prospectief ge-
randomiseerde ‘landmark studie’ in de Lancet aan 
dat directe decompressieve chirurgie met postope-
ratieve radiotherapie significant betere resultaten 
geeft dan radiotherapie alleen.8 Er werden signifi-
cante verschillen gevonden met betrekking tot de 
ambulante status, functionaliteit volgens Frankel 
score en overlevingsduur.
In deze studie werden de resultaten geëvalueerd 
van de chirurgische interventie, als onderdeel 
van de multidisciplinaire behandeling, bij een op-
eenvolgend cohort van 26 patiënten met progres-
sieve neurologische uitval op basis van SEM. Doel 
van dit onderzoek was het uitzetten van onze re-
sultaten tegen de gepresenteerde resultaten in 
grotere series in de beperkt beschikbare literatuur. 
Daarnaast presenteren we handvaten, welke wij 
hebben gebruikt ter onderbouwing van adequate 
patiëntenselectie voor deze in de regel vrij uitge-
breide chirurgie.

Patiënten en methode

Patiënten
Tussen januari 2004 en augustus 2009 werd bij 26 opeen-
volgende patiënten met SEM een directe decompres-
sieve chirurgische ingreep verricht. Alle patiënten hadden 
progressieve neurologische symptomen, aanwijzingen 
voor myelumcompressie door metastasen op beeldvor-
mend onderzoek en een geschatte levensverwachting van 
minimaal 3 maanden. De te volgen behandelstrategie werd 
bepaald in multidisciplinair overleg tussen oncoloog, radio-
therapeut en wervelkolomchirurg. Een tweetal internatio-
naal erkende scoringssystemen werd gebruikt om te komen 
tot adequate patiëntenselectie voor chirurgische interven-
tie. Voorspelling van levensverwachting vond plaats middels 
een eenvoudige 5-itemscore (geslacht, primaire tumor, in 
opzet curatief behandeld, cervicale metastase en Karnofski-
score).9 Daarnaast werd de keuze voor chirurgie mede 
ingegeven door de gereviseerde en gevalideerde Tokuhashi-
score voor behandeling van wervelmetastasen (Tabel 1).10

Behandeling
Alle ingrepen werden uitgevoerd door een ervaren wervel-
kolomchirurg, veelal gezamenlijk met een ander staflid. 
De operatietechniek werd voor iedere patiënt afzonderlijk 
bepaald aan de hand van de lokalisatie en uitbreiding van 
de metastase, wervelkolominstabiliteit en omstandigheden 
van de patiënt. Doel bij alle ingrepen was directe circumfe-
rente decompressie van het myelum en maximale resectie 
van de tumormassa ter preventie van lokale recidieven. In 
alle gevallen was de chirurgie palliatief in opzet en werd 
dus een intra-lesionale resectie van de tumor verricht. 
Stabilisatie van de wervelkolom werd verkregen door instru-

mentatie middels tumorcages en pedikelschroeven, indien 
nodig werd een botcementaugmentatie verricht (Figuur 1). 
De ingrepen werden uitgevoerd middels een anterieure of 
posterieure benadering, of een combinatie van beide. 
Alle patiënten werden behandeld door een multidiscipli-
nair team. Afhankelijk van de primaire tumor, stagering en 
omstandigheden van de patiënt werd er gekozen voor een 
combinatie van radiotherapie, chirurgie, chemotherapie, 
hormoontherapie en/of corticosteroïden.

Analyse
In september 2009 werd een retrospectieve analyse verricht 
middels statusonderzoek. Eindpunten bij deze studie waren 
de ambulante status, functionaliteit volgens Frankel score 
(tabel 2), lokaal recidief, morbiditeit en mortaliteit.11 Een 
patiënt werd ambulant bevonden wanneer hij kon lopen, 

Figuur 1. (a) Laterale MRI-scan laat een ruimte-inne-
mend proces zien in corpus L4 met een inzakkingsfrac-
tuur waarbij compressie van de cauda equina zichtbaar 
is; (b) Perioperatieve opname na corpusresectie L4 met 
pedikelschroefstabilisatie en plaatsing tumorcage via 
posterieure benadering; (c) en (d) Laterale en postero-
anterieure röntgenopnames na resectie van het corpus 
L4, er is gestabiliseerd met een tumorcage en posteri-
eur pedikelschroefsysteem L3-L5.   

A

C

B

D

Tabel 2. Frankel score11

A Complete neurologische uitval
B Sensibiliteit gespaard, complete motorische uitval
C Incomplete motorische uitval, onbruikbare functie 
D Incomplete motorische uitval, bruikbare functie
E Geen neurologische uitval
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al dan niet met een hulpmiddel. De ambulante status werd 
uitgedrukt in het percentage van patiënten dat de mogelijk-
heid tot lopen behield of terugkreeg na afloop van de be-
handeling (chirurgie en radiotherapie). De morbiditeit werd 
gedefinieerd als het optreden van complicaties binnen 30 
dagen na de ingreep. De mortaliteit werd gedefinieerd als 
het overlijden binnen 1 jaar na de ingreep en uitgedrukt in 
het percentage van patiënten dat binnen 1 jaar overleden 
was. De overlevingscurve werd berekend volgens de Kaplan-
Meier methode.

Resultaten 

De patiëntkarakteristieken staan weergegeven in 
tabel 3. De gemiddelde follow-up was 20 maanden 
(1-58 maanden).

Ambulante en functionele status
Het percentage patiënten dat hun loopfunc-
tie behield of terugkreeg was postoperatief, na 
afronding van de radiotherapie, 88% (23/26). Drie 
maanden postoperatief was dit percentage gezakt 
tot 69% (18/26). In de subgroep van patiënten 
die voor de ingreep ambulant waren, behield 
95% (18/19) zijn loopfunctie direct postoperatief 
en 79% (15/19) drie maanden postoperatief. 7 
Patiënten waren niet ambulant voor de ingreep. 
Van hen keerde bij 71% (5/7) de loopfunctie terug 
direct postoperatief. Drie maanden postoperatief 

was 43% (3/7) van deze subgroep ambulant.
Het percentage patiënten waarbij de postopera-
tieve Frankel-score gelijk of hoger was dan pre-
operatief was direct postoperatief 92% (24/26). 
Drie maanden postoperatief was dit percentage 
81% (21/26). In tabel 4 worden de preoperatieve 
Frankel-scores uitgezet tegen de Frankel-scores 
direct postoperatief. 2 Patiënten overleden binnen 
1 maand postoperatief aan de gevolgen van hun ge-
metastaseerde ziekte. 

Morbiditeit en lokale recidieven
Er traden 8 complicaties op bij 6 patiënten (23%). 1 
Patiënt kreeg een atypische pneumonie, waarvoor 
langdurige opname op de afdeling intensive care 
noodzakelijk was. Bij een tweede operatief ingrijpen 
wegens een lokaal recidief, 21 maanden na de eerste 
ingreep, kreeg hij een wondinfectie en een liquorlek, 
welke respectievelijk met orale antibiotica en een 
reoperatie werden behandeld. Bij 1 patiënt trad 
postoperatief dyspnoe op door hematoomvorming op 
cervicaal niveau, welke operatief geëxploreerd is. 
Luxatie van een cerclagedraad op niveau C1 trad op 
bij 1 patiënt, welke behandeld is middels refixatie 
en posterieure schroeffixatie C1-C2. Bij 1 patiënt 
braken 6 weken postoperatief de distale spondylo-
deseschroeven uit, waarna een revisie spondylodese 
met cegmentaugmentatie plaatsvond. Medialisatie 

Tabel 3. Patiëntkarakteristieken (n=26)

Karakteristiek
 
Man/vrouw 12/14
Mediane leeftijd, jaren (spreiding) 61 (33-73)
Primaire tumoren
- Long 3
- Mamma 7
- Prostaat 2
- Andere urogenitale tumoren 4 (2 niercel-, 1 urotheelcelcarcinoom, 
      1 seminoom)
- Gastro-intestinaal 3
- M.Kahler 3
- Onbekend 1
- Anders 3 
- (1 cholangio-, 1 neuro-endocrien -, 1 schildkliercarcinoom)

Ambulant bij aanvang 19 (73%)
Mediane Frankel score D
Compressieniveau
- Cervicaal 6
- Thoracaal 1-6 7
- Thoracaal 7-12 9
- Lumbaal 4
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van een spondylodeseschroef door het wervelkanaal 
veroorzaakte toename van neurologische klachten 
bij 1 patiënt. De betreffende schroef werd verwij-
derd, aangevuld door laminectomie; er trad gedeel-
telijk neurologisch herstel op. Bij 1 patiënt trad 
kort na operatief ingrijpen alsnog een complete 
dwarslaesie op door resterende tumormassa en oe-
deemvorming tijdens radiotherapie, deze patiënt 
overleed 1 maand na de operatie. 
Een symptomatisch lokaal recidief trad op bij 2 
patiënten (8%), waarvoor in beide gevallen een re-
interventie werd verricht. Het locaal recidief trad 
op na respectievelijk 11 en 21 maanden.

Mortaliteit
Van 19 van 26 patiënten was een follow-up van 
meer dan 1 jaar beschikbaar. Van deze 19 patiënten 
waren er 1 jaar postoperatief nog 13 in leven (68%). 
De overlevingscurve is weergegeven in figuur 2.

Figuur 2. Overlevingscurve met percentages weergege-
ven na correctie voor aantal beschikbare patiënten per 
tijdsinterval.

Discussie

Deze studie beschrijft en evalueert de uitkom-
sten van directe chirurgische decompressie bij een 
groep van 26 patiënten met SEM. Door verbeterde 
operatietechnieken en adjuvante therapieën is de 
behandeling van SEM gedurende de laatste jaren 
verbeterd. De behandeling vereist een multidis-
ciplinaire aanpak waar chirurgie, radiotherapie, 
systemische therapie en/of corticosteroïden een 
complementaire rol spelen. Doelen bij behandeling 
zijn het beperken of voorkomen van neurologische 
uitval, het behoud van ambulante status en het 
verminderen van pijn. 
De chirurgische behandeling is in de loop der jaren 
veranderd. In de jaren zeventig en tachtig van 
de vorige eeuw werd laminectomie gezien als de 
enige chirurgische optie. De resultaten hiervan 
waren slecht, gezien het feit dat de meeste me-
tastasen zich in het corpus bevinden, anterieur van 
het myelum.3 Laminectomie behelst het verwij-
deren van posterieure elementen van de wervel-
kolom en leidt daarmee in veel gevallen niet tot 
directe myelumdecompressie en tumorresectie. 
Bovendien droeg het verwijderen van intacte pos-
terieure elementen vaak alleen maar bij aan het 
ontstaan van instabiliteit. Verbeterde chirurgische 
technieken kunnen nu echter leiden tot directe 
circumferente decompressie van het myelum in 
combinatie met het reconstrueren van stabiliteit 
middels instrumentatie. In figuur 1 wordt een 
typisch voorbeeld getoond van een circumferente 

Tabel 4. Frankel -core direct postoperatief uitgezet tegenover preoperatieve Frankel-score

Lichtgrijs: behoud of verbetering van preoperatieve Frankel score. 
Donkergrijs: verslechtering preoperatieve Frankel score.    

Postoperatieve 
Frankel score

A

B

C

D

E

A B C D E

Preoperatieve 
Frankel score

1 1 5

1 6 10

2
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decompressie van neurogene structuren via een 
dorsale corpusresectie; na een dergelijke decom-
pressie is vanzelfsprekend een pedikelschroefsta-
bilisatie vereist om collaps van de voorste pijler 
over de tumorcage te voorkomen. 
Er is slechts één prospectief gerandomiseerde 
studie beschikbaar waarbij wordt aangetoond dat 
directe decompressieve chirurgie met postope-
ratieve radiotherapie in vergelijking met radio-
therapie alleen leidt tot langer behoud en vaker 
terugkeer van loopfunctie, langere overlevings-
duur en minder gebruik van corticosteroïden en 
opioïden.8 In deze studie werden er tevens signi-
ficante verschillen gevonden met betrekking tot 
functionaliteit volgens Frankel score, urine-incon-
tinentie en spierkracht ten faveure van de chirur-
gische groep.11

De resultaten bij onze groep van 26 patiënten 
komen in grote lijnen overeen met de bevindingen 
in deze ‘landmark’ RCT. In onze studie was 88% van 
de patiënten postoperatief ambulant. In de sub-
groepen van patiënten die voorafgaand ambulant 
en niet-ambulant waren, waren deze percenta-
ges respectievelijk 95% en 71%. Deze percentages 
komen overeen met de resultaten gerapporteerd 
door Patchell et al. en in een meta-analyse.7,8 Ook 
het percentage patiënten dat de Frankel-score ten 
minste behield is vergelijkbaar met eerdere be-
vindingen.8 Complicaties traden op bij 23% van de 
patiënten. Bij 8% trad een recidief op. Deze be-
vindingen komen overeen met waarden in een me-
ta-analyse.7 De mortaliteit was 8% na 1 maand en 
32% na 1 jaar. Patchell et al. lieten een 1-maands-
mortaliteit van 6% zien.8 In een meta-analyse was 
de gemiddelde 1-jaarsmortaliteit 59% (spreiding 
38-88%).7

Een beperking van deze studie is dat het een retros-
pectieve analyse betreft middels statusonderzoek. 
Hierdoor kon bij een aantal patiënten de ambulante 
status en de Frankel-score slechts indirect afgeleid 
worden. Daarnaast is er geen vergelijkbare groep 
van patiënten die met radiotherapie behandeld 
zijn. Het doel van deze studie was echter om onze 
resultaten van deze ingrijpende chirurgie te ver-
gelijken met de beschikbare literatuurgegevens uit 
grotere series en om deze beschreven opties voor 
de chirurgische behandeling van SEM in Nederland 
onder de aandacht te brengen.
Een juiste indicatiestelling is bij de chirurgische 
decompressie van groot belang. De prognose is een 
van de belangrijkste selectiecriteria voor chirurgi-
sche interventie. Bij een prognose van minstens 3 
maanden wordt een patiënt geschikt geacht voor 
chirurgische behandeling.12 Wij maakten voor het 
bepalen van de prognose en de te volgen behandel-
strategie gebruik van het model van Bartels et al. en 

het gereviseerde evaluatiesysteem voor prognose 
van wervelmetastasen (Tabel 1).9,10 Bartels et al. 
stelden een model samen van 5 makkelijk ver-
krijgbare parameters ter voorspelling van de le-
vensverwachting (http://ebh-research.ruhosting.
nl/PredictionModel/).10 Tokuhashi et al. stelden 
een scoringssysteem samen van 6 parameters ter 
bepaling van de prognose. Deze prognose kan ver-
volgens als hulpmiddel dienen ter bepaling van het 
behandelplan. Veel patiënten vallen echter in de 
middelste groep waarbij chirurgische decompres-
sie overwogen kan worden en dan komt het aan op 
individuele afweging. Naast de prognose blijven 
klinische beoordeling van de algehele conditie 
van de patiënt, kenmerken van de primaire tumor 
en de preoperatieve neurologische uitval een be-
langrijke rol spelen in de selectie van patiënten 
geschikt voor chirurgische behandeling. 
Tot op heden wordt radiotherapie nog vaak gezien 
als de primaire behandelingsmogelijkheid bij SEM. 
Nu is aangetoond dat decompressieve chirurgie 
betere uitkomsten geeft dan radiotherapie alleen, 
zou primaire chirurgische behandeling bij iedere 
patiënt met SEM overwogen moeten worden. 
Zorgvuldige van patiëntenselectie is hierbij van 
groot belang. Gezien de complexiteit van de pro-
blematiek blijft een multidisciplinaire aanpak voor 
de keuze en uitvoering van de behandeling nood-
zakelijk.

Abstract 

Aim 
Evaluation of results of extensive surgical intervention for 
patients with progressive neurological deficit caused by 
symptomatic metastatic spinal cord compression (MSCC) in 
Rijnstate hospital in comparison with available results in 
literature. To provide tools for adequate patient selection 
for surgical intervention. 

Methods
A retrospective study was performed. 26 patients who had 
had decompressive surgery for MSCC between 2004 and 
2009 were included. Patient selection was performed using 
two acknowledged scoring systems with regard to life ex-
pectancy. Endpoints were ambulatory status, functional 
status, local recurrence, morbidity and mortality.

Results
23 patients (88%) preserved or regained their ambulatory 
status in the direct postoperative phase. 24 patients (92%) 
maintained or improved their functional status. Eight com-
plications were seen in six cases. A symptomatic local re-
currence occurred in two patients (8%). A minimal follow-up 
of one year was available for 19 patients. Of these, 13 
(68%) were alive one year postoperative. These results are 
comparable with those in the ‘landmark’ study of Patchell 
(Lancet 2005). 
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Conclusion
The results for our group patients were comparable with 
results in limitedly available larger studies. Due to still 
improving life expectancy of patients with a disseminated 
malignancy and improved instrumentation techniques in 
spine surgery, the demand for surgical intervention for this 
group of patients has clearly increased. Surgical interven-
tion should therefore be considered for every patient with 
MSCC and should be part of the multidisciplinary approach 
of this complex pathology. Careful selection of patients is 
of utmost importance and can be made using the presented 
scoring systems.
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INLEIDING

Liesblessures zijn een veelvoorkomend probleem 
in de sport.1-3 Een liesblessure door een ruptuur 
van de m.adductor longus is zeldzaam. 

Ziektegeschiedenis

Een 48-jarige man werd verwezen wegens een pijnlijke 
harde zwelling in zijn linker lies. Drie jaar geleden voelde 
hij tijdens een voetbalwedstrijd een knap in zijn linker lies 
toen hij een bal uit de lucht wilde controleren en daarbij 
een geforceerde adductiebeweging van zijn linker heup 
maakte. Hij bemerkte een bloeduitstorting in zijn lies, die 
langzaam verminderde. In de loop der tijd ontwikkelde 
zich geleidelijk een harde zwelling in de lies en kan patiënt 
ondanks fysiotherapeutische behandeling nog steeds niet 
aanzetten tot een volledige sprint en is hij gestopt met 
voetballen. Bij activiteiten van het dagelijkse leven zijn er 
geen klachten. Aangezien hij toch weer wil gaan voetballen 
presenteert hij zich drie jaar na het trauma op de polikli-
niek orthopedie. Bij onderzoek is er een benige zwelling 
palpabel bij de origo van de adductor longus die pijnlijk 
is. De functie van de linker heup is gelijk aan die van de 
rechter heup en aanspannen van de adductorengroep tegen 
weerstand is pijnlijk in de lies. Krachtsverlies ten opzichte 
van de gezonde zijde is niet evident. Röntgenonderzoek en 
aanvullende CT-scan met 3D reconstructie tonen een ossi-
ficatie ter hoogte van de ramus superior van het os pubis 
links (figuur 1 en 2). Het betreft een ectopische botforma-
tie na (partiële) ruptuur van de adductor longusspier. De 
mogelijkheid van operatieve behandeling wordt met de 
patiënt besproken. In overleg wordt besloten tot verdere 
conservatieve behandeling met opbouw van de spierkracht 
en rekoefeningen. Na enkele weken hervat de patiënt de 
voetbaltraining.

Een man met een pijnlijke zwelling in zijn linker lies

S. Wassink, R.J. Blokzijl en L.A. Lisowski

Een man met een pijnlijke zwelling in de lies. Een 48-jarige man presenteerde zichzelf met een pijnlijke zwelling in 
de lies na 3 jaar eerder een trauma te hebben doorgemaakt tijdens voetbal. De afwijking bleek te berusten op een 
ectopische botformatie of myositis ossificans circumscripta ter plaatse van de proximale aanhechting van de musculus 
adductor longus pees.

Drs. S. Wassink, anios orthopedie, afdeling orthopedie, 
Spaarne ziekenhuis, Postbus 770,2130 AT Hoofddorp.
Drs. R.J. Blokzijl en dr. L.A. Lisowski, aios orthope-
die, afdeling orthopedie, Academisch Medisch Centrum 
Amsterdam, Postbus 22660, 1100 DD Amsterdam.
Correspondentie: drs. S. Wassink
E-mail: wassinksander@hotmail.com

N
ed

er
la

nd
s T

ijdschrift voor O
rthopaedie

Figuur 1 : Transversale CT-scan van het bekken

Figuur 2: 3D reconstructie van de ectopische botforma-
tie ter hoogte van de ramus superior van het os pubis 
links
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Beschouwing 

Liesblessures zijn een veelvoorkomend probleem 
in de sport.1-3 Een liesblessure door een ruptuur 
van de m.adductor longus is zeldzaam. 
De m. adductor longus vindt zijn origo op de ramus 
superior van het os pubis en distale insertie op het 
middengedeelte van de linea aspera van het femur. 
De spier word geïnnerveerd door de ramus anterior 
van de nervus obturatorius en helpt bij adductie, 
exorotatie en anteversie van het heupgewricht.4

Het traumamechanisme is een geforceerde abductie 
van de heup in combinatie met extensie en endoro-
tatie 2 of een adductie in combinatie met flexie 
en exorotatie tegen weerstand. Een (partiële) 
ruptuur van de insertie van de m. adductor longus 
resulteert in een plaatselijk hematoom. Bij forse 
hematomen kan een traumatische myositis ossifi-
cans of myositis ossificans circumscripta ontstaan.2 
De botgroei wordt waarschijnlijk veroorzaakt door 
langdurige invasie van macrophagen in combinatie 
met het vrijkomen van osteogene mediatoren na 
het trauma.5

Een traumatisch myositis ossificans na een spier-
trauma komt vaak voor bij contusies van de qua-
driceps die worden begeleid door een lokaal 
hematoom.5 Naast initiële rust, rekoefeningen en 
behandeling met NSAID’s worden in recente litera-
tuur enkele nieuwe therapieën geopperd zoals be-
handeling met bisfosfonaten en calcitonine.5,6

In deze casus was het initiële trauma en de bot-
vorming langer geleden. De effectiviteit van thera-
pieën bij langer bestaande MO is niet aangetoond. 
Bij ernstige invaliditeit is chirurgische excisie te 

overwegen met een relatief hoge recidief kans 
waarvoor profylaxe kan worden gegeven in de vorm 
van een NSAID.5,6

Abstract

Diagnostic image. A man with a painful swelling in 
the left groin.- A 48-year old man presented with a 
painful swelling in the left groin caused by ectopic 
bone formation three years after a partial rupture 
of the musculus adductor longus tendon.
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Inleiding

Lage rugpijn is een veel voorkomende klacht 
waarvoor patiënten een arts bezoeken. Rugklachten 
berusten meestal op afwijkingen van het bewe-
gingsapparaat of zijn neurologisch van aard. Een 
infectie kan hieraan aan ten grondslag liggen. Voor 
de behandeling is het van essentieel belang om te 
weten wat dan de verwekker is. Gezien de toege-
nomen incidentie van tuberculose in Nederland 
(1100 patiënten per jaar) moet men ook aan tuber-
culose denken. 3-5% Van alle tuberculose infecties 
bevindt zich in de wervelkolom.1,2 Aan de hand 
van een ziektegeschiedenis beschrijven wij een 
patiënt met lage rugklachten op basis van een ge-
lijktijdig optredende spondylodiscitis veroorzaakt 
door Eikenella corrodens in de aanwezigheid van 
tuberculose-infectie.

Ziektegeschiedenis 

Een 30-jarige huisarts in opleiding meldde zich via de 
huisarts bij de orthopeed met sinds 5 weken bestaande 
progressieve pijnklachten in de onderrug met uitstraling 
in het linker bovenbeen. Vanwege het toenemende uit-
stralende karakter zocht hij medische hulp. De pijnklach-
ten waren acuut ontstaan tijdens zijn ‘backpack-vakantie. 

Drukverhogende momenten als hoesten en niezen deden 
de rugklachten toenemen. Later kreeg de pijn vooral ’s 
nachts een bonzend karakter. Er was geen krachtsverlies, 
lopen, staan en fietsen gingen relatief goed. Paracetamol 
en Diclofenac boden geen soelaas. De 4 weken voorafgaan-
de aan het polikliniekbezoek had de patiënt een malaise 
gevoel zonder koorts. De patiënt heeft coschappen gelopen 
in Kenia, waarna hij aansluitend nog enige maanden als 
arts op Curaçao heeft gewerkt. Voorheen was hij ook 
werkzaam als arts-assistent longgeneeskunde. Er waren 
geen pulmonale klachten.

Bij het lichamelijk onderzoek werd een lichaamstempera-
tuur van 37,8ºC gemeten. Cardiaal, pulmonaal en abdo-
minaal waren er geen aanwijzingen voor afwijkingen. Er 
was een normale beweeglijkheid van de heupen en de rug 
zonder opwekbare pijn. Er was geen asdrukpijn over de wer-
velkolom. Verder was er een hyperesthesie aan de mediale 
zijde van het linker bovenbeen. De kniepeesreflex was links 
verlaagd ten opzichte van rechts, de achillespeesreflex 
symmetrisch normaal. De handgreep van Lasègue was links 
omgekeerd positief, dat wil zeggen tijdens het uitvoeren 
van heupextensie en daarmee rek op de nervus femoralis.

Bij het laboratoriumonderzoek was het C-reactieve proteïne 
(CRP) 30 mg/l, het leukocyten aantal 6.9*10^9/l en de bezin-
kingstijd (BSE) was 48 mm/uur. Vanwege de verdenking op 
een infectieuze oorzaak van de lage rugklachten werd aanvul-
lende diagnostiek verricht. Op de eerste röntgenfoto van de 
lumbosacrale wervelkolom waren geen afwijkingen zichtbaar. 
De botscan toonde verhoogde activiteit op het niveau L2-L3 
(Figuur 1). De T2 MRI (Magnetic Resonance Imaging) liet een 
focale afwijking van de discus L2-L3 zien die doorbreekt in 
de onderste dekplaat van L2 en bovenste dekplaat van L3, 
zonder verdere destructie van de dekplaten (Figuur 2). 

Gezien de verdachte anamnese voor tuberculose werd 
hierop gerichte diagnostiek verricht. Op de thoraxfoto 
waren geen afwijkingen zichtbaar. De Mantoux-reactie 

Lage rugpijn en bij tuberculose – een andere 
verwekker van de spondylodiscitis?  

J.J. Mellema, A.V.M. Möller, M.S.Sietsma en J.J.A.M. van Raay

Bij patiënten met lage rugklachten en een voor tuberculose verdachte anamnese moet men bedacht zijn op de mo-
gelijkheid van spondylodiscitis en tuberculose. Dit artikel illustreert de zoektocht naar de verwekker van een spon-
dylodiscitis. De QuantiFERON Gold test was in deze casus positief en kan van aanvullende waarde zijn bij de diag-
nostiek naar tuberculose in geval van een negatieve microbiologische of pathologische uitslagen. Een diagnostische 
biopsie leverde bij deze patiënt Eikenella corrodens op als zeldzame bacteriële verwekker van een spondylodiscitis. 
Waarschijnlijk is deze secundair opgetreden bij een locus minoris resistentiae ten gevolge van een tuberculeuze spon-
dylodiscitis of een latente tuberculose. De tuberculose bleek aannemelijk genoeg om patiënt ook met tuberculostatica 
te behandelen.
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Figuur 1. Botscan met verhoogde 
activiteit L2-L3 niveau.
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(tuberculine huidtest) was zeer sterk positief (induratie 
van 24 x 28 mm), een half jaar daarvoor was de Mantoux 
reactie nog negatief bevonden. Patiënt was nooit met een 
BCG (Bacillus of Calmette and Guérin) vaccin gevaccineerd. 
Auramine-kleuring en kweek van het sputum was negatief 
voor Mycobacteriën spp. Onder de verdenking banale dan 
wel tuberculeuze (spondylo)discitis werd een CT-geleidde 
punctie van discus L2-L3 verricht. Histologisch werd in het 
verkregen weefselbiopt een ontstekingsbeeld gezien zonder 
de aanwezigheid van reuscelgranulomen. Uit de banale 
kweek van dit weefselbiopt groeide na 3 dagen een Eikenella 
corrodens  (b-lactamase negatief). Auramine-kleuring van 
het weefsel toonde geen voor Mycobacteriën verdachte 
staafjes aan. PCR (polymerase chain reaction) van het 
weefselbiopt was negatief voor Mycobacterium tuberculosis 
en Mycobacteriën species. De kweek op Mycobacteriën was 
negatief. Op basis van een Mantoux omslag werd de primaire 
diagnose gesteld op een spondylodiscitis veroorzaakt door 
een Eikenella corrodens bij een doorgemaakte tuberculose. 
Gezien de zeer sterk positieve Mantoux reactie bij een voor 
tuberculose verdachte anamnese, de typische klinische 
presentatie en suggestieve MRI bestond het vermoeden op 
een actieve tuberculeuze spondylodiscitis.3 Een latente tu-
berculose kon niet worden uitgesloten. Ter aanvulling van 
de diagnostiek op tuberculose werd een QuantiFERON Gold 
test verricht, die positief was. Een tuberculeuze spondy-
lodiscitis kon echter niet worden bevestigd met positieve 
kweek of PCR op M .tuberculosis.

De definitieve diagnose spondylodiscitis op basis van 
Eikenella corrodens bij een actieve dan wel latente tuber-
culose werd gesteld. De patiënt werd met bedrust, langdu-
rige antibiotische therapie en tuberculostatica behandeld. 

Een jaar later kwam de patiënt op de polikliniek orthopedie 
terug zonder rugklachten en in goede algehele conditie. Op 
de controle röntgen foto van de lumbale wervelkolom (zie 
figuur 3) is een duidelijke discus versmalling tussen L2-L3 
met opheldering van de aangrenzende dekplaten te zien. 
Een controle Quantiferon Gold test toonde 1 jaar later nog 
steeds een positieve testuitslag.

Discussie

De ervaring leert dat de diagnose spondylodiscitis 
vaak pas na weken tot maanden gesteld wordt. 
Twee factoren die hierbij een grote rol spelen 
zijn de vaak aspecifieke klachten en de lage in-
cidentie (1-2/100.000 per jaar).4,5 Een klassieke 
klinische presentatie van spondylodiscitis bestaat 
niet.6,7 Meestal is er koorts, nachtzweten, ge-
wichtsverlies en rugpijn lumbaal al dan niet met 
uitstraling naar de benen. In 45% van de gevallen 
is er een leukocytose, de BSE is in 64 % en CRP in 
70-90% van de gevallen verhoogd.6 De botscan is 
bij 92 % van de gevallen afwijkend. De MRI scan is 
in vrijwel alle gevallen suggestief.7 Meestal wordt 
een spontane spondylodiscitis veroorzaakt door 
een Staphylococcus aureus (40-60%), Escherichia 
coli, Pseudomonas-soorten, Streptokokken- of 
Klebsiella-soorten.8

Banale kweek van het weefselbiopt leverde E. 
corrodens als verwekker van de spondylodiscitis 
op. E. corrodens is een facultatief anaërobe gram-
negatief staafje en behoort tot de normale mond 
flora. In de literatuur zijn maar 5 casus beschre-
ven waarbij deze E. corrodens een spondylodisci-
tis veroorzaakt heeft.9 Een mogelijke verklaring 
hiervoor is dat E.corrodens door zijn langzame 
groei als micro-organisme ondergediagnosti-
seerd wordt. Omdat E. corrodens tot de normale 
mondflora hoort kan een hematogene verspreiding 
van de bacterie via een tandheelkundige ingreep, 
bijtwond of slecht gebit voorkomen. 

Ondanks de negatieve kweekuitslag, PCR op 
Mycobacteriën en de afwezigheid van reuscelgra-
nulomen in het weefselbiopt is een tuberculeuze 
spondylodiscitis niet uit te sluiten. Dit vanwege 
de patiënt zijn aanzienlijke risico op een infectie 
met tuberculose in het verleden en zijn positieve 
Mantoux reactie. Het verkregen weefselbiopt uit 
de afwijking leek wel representatief aangezien na 
de punctie de herkenbare pijn direct verlichtte. 
Een diagnostische biopsie is positief  bij 52-78% van 
de patiënten met pyogene wervelafwijkingen.10 

Een biopt of aspiratie van weefsel levert slechts 
in 32% van de gevallen een positieve Ziehl Neelsen 
test en in 83% een positieve kweek voor M. tuber-
culosis op.8

Figuur 3. Controle röntgenfoto van 
de  lumbale wervelkolom 1 jaar na 
het starten van de behandeling. Er 
is een duidelijke versmalling van 
de discus L2-L3 met plaatselijke 
resorptie van de bovenste dekplaat 
van corpus L3 en de onderste dek-
plaat van corpus L2. Er is nog geen 
blokwervel gevormd en er zijn geen 
deformaties van de corpora. 

Figuur 2. De T2 MRI van de lumbos-
acrale wervelkolom toont een foca-
le afwijking van de discus L2-L3 die 
doorbreekt in de bovenste dekplaat 
van L3 en onderste dekplaat van L2 
zonder verdere destructie van de 
dekplaten. 
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Ter ondersteuning van de diagnostiek op tubercu-
lose werd een QuantiFERON Gold test als aanvul-
lende diagnosticum verricht. De QuantiFERON Gold 
test is een van de ‘Interferon-γ release assay tests’ 
(IGRA’s), een relatief nieuwe immuun stimulatie 
test en richt zich op de aanmaak van interferon-γ. 
De test heeft een hogere sensitiviteit (75-95%) dan 
de Mantoux-reactie en een zeer hoge (90-100%) spe-
cificiteit. In tegenstelling tot de Mantoux-reactie 
is de QuantiFERON Gold test ook bij BCG gevac-
cineerde en immuungecompromiteerde patiënten 
betrouwbaar.11 Het belang van de QuantiFERON 
Gold test voor de diagnostiek naar tuberculose is 
nog niet helemaal vastgesteld, maar kan een toe-
gevoegde waarde hebben. Dankzij een ander wer-
kingsmechanisme dan de Mantoux-reactie kan de 
QuantiFERON Gold test aanvullende informatie 
geven bij een positieve Mantoux-reactie en een 
negatieve moleculaire (PCR) en microbiologische 
uitslag van het punctaat. Een latente tuberculo-
se op basis van een positieve Mantoux-reactie en 
positieve QuantiFERON Gold test kan niet worden 
uitgesloten en blijft een waarschijnlijkheidsdiag-
nose. Een positieve QuantiFERON Gold test is niet 
bewijzend voor een actieve tuberculose maar geeft 
wel aanwijzingen in de opsporing van tuberculose. 
De uitslag van de QuantiFERON Gold test is niet te 
gebruiken als maat voor effectieve behandeling 
van tuberculose omdat deze nog lang positief kan 
blijven.11 

Conclusie

Lage rugpijn is een veel voorkomende klacht en 
berust in zeldzame gevallen op een spondylodisci-
tis. Als mogelijke verwekker van een spondylodis-
citis moet ook tegenwoordig gedacht worden aan 
tuberculose. De QuantiFERON Gold test kan van 
aanvullende waarde zijn bij de diagnostiek naar 
tuberculose in geval van een negatieve microbi-
ologische of pathologische uitslag. Een positieve 
QuantiFERON Gold test is niet bewijzend voor een 
actieve tuberculose maar geeft wel aanwijzingen 
in de opsporing van tuberculose.

Abstract

Spondylodiscitis and tuberculosis must be considered when 
patients have lower back pain and a suggestive history 
for tuberculosis. This article discusses the search for the 
causing organism of spondylodiscitis. The QuantiFERON 
Gold test, which was positive, could be of added diagnos-
tic value of tuberculosis in case of negative microbiologic 
or pathological findings. In this case, a diagnostic biopsy 
cultured an E.corrodens, which is a rare cause of spondylo-
discitis. A possible explanation for the spondylodiscitis is a 
secondary infection of E.corrodens by a locus minoris resi-
stentiae caused by a tuberculosis spondylodiscitis or latent 
tuberculosis. The tuberculosis was proven plausible enough 
to threat the patient with tuberculostatica.
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Inleiding

Contusies en distorsies komen op het voetbalveld 
veel voor. Een heupluxatie als gevolg van voetbal 
komt is niet eerder beschreven. Vroegtijdige her-
kenning en behandeling zijn belangrijk om onnodige 
morbiditeit te voorkomen.
In het meeste aantal heupluxaties disloceert de 
femurkop naar posterieur. Het veroorzakende me-
chanisme is een hoogenergetische axiale kracht 
op het bovenbeen terwijl de heup in flexie, en-
dorotatie en adductie is. Aangezien er veel kracht 
nodig is om een gezond heupgewricht te disloce-
ren, is een traumatische posterieure heupluxatie 
(TPHL) meestal het gevolg van een hoogenerge-
tisch ongeval zoals een auto-ongeval (zogenaamde 
dashboard mechanisme) of val van grote hoogte.1 
Over de incidentie van TPHL als gevolg van sport 
is weinig bekend. Wel wordt deze beschreven bij 
sporten als American football, rugby en skiën.2-7 
Wij presenteren een casus over een postieure heu-
pluxatie na een relatief laagenergetisch trauma.

Ziektegeschiedenis

Een 21-jarige Afrikaanse man met een blanco voorgeschie-
denis werd op de spoedeisende hulp gepresenteerd met 
extreme pijn in de rechter heupregio waarbij elke beweging 
van de rechterheup pijnlijk was. Anamnestisch was patiënt 

na een sliding tijdens voetbal in botsing gekomen met een 
tegenstander. Direct na deze botsing had patiënt pijn in het 
rechterbeen en kon hij zijn been niet meer belasten. De 
tegenstander had geen noemenswaardige verwonding. Bij 
onderzoek zagen wij een pijnlijke negroïde man met een 
atletisch voorkomen. Hij hield zijn rechter heup in flexie, 
in endorotatie en in adductie. Neurovasculair waren er 
geen afwijkingen en er waren geen tekenen van gegenerali-
seerde laxiteit van de gewrichten. X-bekken liet een poste-
riere heupluxatie zien, zonder aanwijzing voor een fractuur 
(Figuur 1). De luxatie was te classificeren als type 1 volgens 
Thompson and Epstein (Tabel 1).8 

Na intraveneuze toediening van morfine en diazepam vond 
er een ongecompliceerde repositie van de heup plaats. 

Traumatische posterieure heupluxatie op het 
voetbalveld

J.W. Huizing, C. Űnlű, E.Ph. Steller en A. de Gast

Luxatie van het heupgewricht tijdens voetbal is zeldzaam. Deze ziektegeschiedenis beschrijft een 21-jarige man met 
een traumatische posteriore heupluxatie die hij opliep tijdens de botsing met een medespeler. De diagnose werd 
gesteld op basis van het lichamelijk onderzoek en een röntgenfoto. Gesloten repositie vond plaats op de afdeling 
Spoedeisende Hulp. Een aanvullende CT-scan toonde geen fracturen. Na 6 weken bleek patiënt volledig hersteld te 
zijn. Vroege herkenning en behandeling van een traumatische posteriore heupluxatie is van belang om onnodige mor-
biditeit te helpen voorkomen.

Drs. J.W. Huizing, anios orthopedie en dr. A. de Gast, 
orthopedisch chirurg, afdeling orthopedie en Clinical 
Orthopedic Research Center Midden-Nederland 
(CORC-mN), Diakonessenhuis Utrecht, Bosboomstraat 1, 
3582 KE Utrecht.
Drs. C. Űnlű, anios heelkunde en dr. E.Ph. Steller, 
chirurg, afdeling heelkunde, Sint Lucas Andreas Hospital, 
Amsterdam
Correspondentie: Drs. J.W. Huizing
E-mail: woutinho@hotmail.com

N
ed

er
la

nd
s T

ijdschrift voor O
rthopaedie

Figuur 1. Röntgen opname van de rechter heup waarop 
een posterieure luxatie van het rechter heupgewricht 
te zien is.
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Repositie werd verricht door tractie van het bovenbeen 
terwijl de heup geflecteerd en exoroteerd werd. 
Röntgenonderzoek bevestigde de anatomische repositie. 
Op de aanvullende CT-scan was geen fractuur te zien 
(Figuur 2). De verstrekte tijd tussen trauma en repositie 
was minder dan 1 uur. 

Patiënt werd 1 dag opgenomen. Fysiotherapie werd voorge-
schreven en kreeg hij het advies het been tenminste 1 maand 
niet te belasten. Aantippen van de voet was toegestaan. Een 
anti-luxatiebrace (Coxa Stable, Otto Bock©, Berlijn)  werd 
aangemeten om flexie en adductie in de rechter heup te 
beperken om zo een nieuwe luxatie te voorkomen.
Op poliklinische controle na 6 weken verklaarde patiënt 
dat hij het gebruik van de krukken en de brace na 2 weken 
was gestopt.  Er was een adequate, soepele en pijnloze 
beweging van de heup bij lichamelijk onderzoek.
Röntgenonderzoek van het bekken na 6 maanden liet geen 
tekenen van kopnecrose, heterotope ossificatie of artrose 
zien. Er had zich tussentijds geen nieuwe heupluxatie voor-
gedaan en patiënt had het voetballen weer hervat. 
Bij follow-up na 1 jaar was er een goede beweeglijkheid 
van de heup met een normale kracht van de heupspieren bij 
lichamelijk onderzoek.

Discussie

In deze casus hebben we te maken met een poste-
rieure heupluxatie na een trauma tijdens voetbal. 

Enkele gevallen van heupluxaties tijdens het 
beoefenen van sport zijn beschreven. Volgens een 
review van Chudik e.a. zorgen sportongevallen 
voor 2-5% van het totaal aantal heupluxaties.9 De 
meeste hiervan zijn het gevolg van contactsporten 
zoals rugby, American football en sporten waarbij 
grote snelheden worden bereikt zoals skiën. 
Volgens ons is er niet eerder een TPHL beschreven 
bij het uitoefenen van voetbal.11

In  85 tot 90% van de heupluxaties is er sprake van 
een posterieure luxatie, meestal is dit het gevolg 
van een hoog energetische lading op de geflec-
teerde knie terwijl de heup in flexie, adductie en 
endorotatie is. TPHL is geassocieerd met avulsie 
fracturen van de femurkop, fracturen van het 
acetabulum, fracturen van het collum femoris en 
schade van de n. ischiadicus. Er is volledig herstel 
in 14 tot 83% van de gevallen, met een mediaan van 
51%, dit herstel is in grote mate afhankelijk van de 
classificatie van de posterieure heupluxatie.10

De meeste TPHL’s als gevolg van sport zijn te clas-
sificeren als ‘minder gecompliceeerde trauma-
tische heupluxaties’ volgens de Stewart-Milford 
classificatie (deze classificatie is vergelijkbaar 
met die van Thompson and Epstein en kijkt meer 
naar de functie van de heup, vanwege het feit 
dat er sprake is van een laag-energetisch letsel 
(Tabel1).12 Desalniettemin gelden de zelfde prog-
nostische factoren met betrekking tot de uitein-
delijke functie als bij de meer ernstige heupluxa-
ties. De incidentie van kopnecrose neemt fors toe 
als de repositie niet binnen 6 uur geschiedt.13 Het 

Tabel 1. Twee classificatiemethoden8,12

Stewart-Milford classificatie

Graad I- geen fractuur van acetabulum of slechts 
klein fragment

Graad  II- fractuur van posterieure rand acetabu-
lum. ,maar stabiel na reposite

Graad  III- fractuur van posterieure rand met istabi-
liteit na repositie

Graad  IV- dislocatie in combinatie met een fractuur 
van het collum od caput femoris 

Classificatie van posterieure 
heupluxaties volgens Thompson and Epstein

Type I – eenvoudige luxatie met of zonder kleine 
fractuur

Type II – luxatie met een grote fractuur 
van de posterieure rand van het acetabulum

Type III – luxatie met communitieve fractuur van 
acetabulumrand, met of zonder groot fragment

Type IV – luxatie met fractuur acetabulumbodem
Type V – luxatie met fractuur van femurkop

Figuur 2. CT-scan na repositie; anatomische positie van 
de rechterheup, normale heupconfiguratie, geen teke-
nen van een fractuur. 
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percentage van avasculaire kopnecrose (de meest 
voorkomende complicatie bij dit type luxatie) bij 
de minder ernstige heupluxaties varieert in de lite-
ratuur van 0-22%.8 Klaarblijkelijk was in deze casus 
de hoeveel energie net groot genoeg om de heup 
te luxeren zonder dat er bijkomende ossale schade 
is aangericht. Afwezigheid van ossaal letsel en 
tijdige repositie hebben bijgedragen tot de goede 
prognose van deze patiënt. Over eventuele latere 
gevolgen (bijvoorbeeld door occult kraakbeenlet-
sel) is nu nog geen uitspraak te doen voor deze 
patiënt.

Direct na repositie van de heup zijn rust, koelen 
en pijnstilling nuttig om de pijn te verminderen. 
Wij adviseerden in deze casus het gebruik van 
een anti-luxatiebrace en krukken voor de duur 
van 1 maand naast fysiotherapie. In de literatuur 
wordt echter een minder defensief beleid be-
schreven voor type 1 TPHL. Hier wordt gedeelte-
lijke belasting van het been toegestaan wanneer 
de pijn dit toelaat en mag de belasting worden 
uitgebreid op geleide van de klachten. Er wordt 
verhoogd risico op avasculaire kopnecrose beschre-
ven als gevolg van de belasting. Een MRI-onderzoek 
van de heup na 6 weken wordt geadviseerd na 6 
weken om ischemie van de femurkop uit te sluiten. 
Bij tekenen van ischemie dient de patiënt slechts 
partieel te belasten en alleen oefeningen te ver-
richten waarbij de mobiliteit van de heup wordt 
bevorderd. De meeste sporters met een type 1 
TPHL kunnen na 3 tot 4 maanden hun voormalige 
patroon weer hervatten.14

Deze casus illustreert dat een traumatische poste-
rieure heupluxatie kan voorkomen bij relatief laag 
energetische traumata tijdens sport. Tekenen zijn 
pijn en flexie en endorotatie van de heup en knie 
direct na trauma. Vroege herkenning en repositie 
van TPHL zijn belangrijk. Repositie kan op de 
spoedeisende hulp worden verricht. Na repositie 
kunnen met een CT-scan bijkomende fracturen 
worden uitgesloten.

Abstract

Hip dislocation resulting from playing soccer is rare. We 
present a case of a 21-year old man with a traumatic 
posterior hip dislocation after a collision at the soccer 
field. Diagnosis made with physical examination and 
x-ray. Uneventful reduction in took place in an emergency 
setting. No fractures at supplement CT-scan. Full recovery 
at occurred at six weeks. Early recognition and treatment 
of a traumatic posterior hip dislocation are important to 
prevent unnecessary morbidity.
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Inleiding

Het epidurale abces is een zeldzame aandoening 
met incidentie van 0,2-2,8 per 10.000 ziekenhuis-
opnames per jaar.1-8 Typische klinische presenta-
tie is de trias van koorts, rugpijn en neurologische 
uitval. Echter de presentatie is vaak aspecifiek, 
met name in een vroeg stadium, waardoor er een 
vertraging in 75% van de gevallen kan ontstaan in 
het stellen van de juiste diagnose.4 Het epidurale 
abces is een ernstige aandoening met een aanzien-
lijke morbiditeit en mortaliteit. De prognose is af-
hankelijk van de ernst, maar vooral van de duur van 
het bestaan van de neurologische klachten. Tijdige 
herkenning is dus van groot belang. Risicofactoren 
zijn diabetes mellitus, alcoholisme, afweerstoor-
nissen zoals bij HIV-positiviteit of het bestaan van 
een porte d’entrée voor bacteriën. Recent zagen 
wij een patiënt met een epiduraal abces na een 
insectenbeet in de hals. Door een adequate be-
handeling is de patiënt restloos genezen, ondanks 
al langer bestaande klachten en beginnende neu-
rologische uitval. De beschreven casus dient ter 
lering dat er aan een epiduraal abces gedacht moet 
worden als een patiënt zich met hevige rugpijn en 
algehele malaise presenteert.

Ziektegeschiedenis

Patiënt A, een 70-jarige man, bezocht onze spoedeisende 
hulp voor het specialisme interne geneeskunde met 3 weken 

Thoracaal epiduraal abces na insectenbeet - 
myelum in het nauw!

N. van Egmond, J. van Susante, C.J.M. van Loon en A.W.J. Vreeling

Het epiduraal abces is een zeldzame aandoening. De klinische presentatie is vaak aspecifiek waardoor er een vertra-
ging ontstaat in het stellen van de juiste diagnose. Het is een aandoening met een hoge morbiditeit en mortaliteit. 
Wij beschrijven een patiënt met een thoracaal epiduraal abces na een insectenbeet. De behandeling bestond uit een 
laminectomie met verwijderen van het abces en decompressie van het myelum en langdurig antibiotica. De patiënt is 
restloos genezen.
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bestaande misselijkheidklachten, braken en pijn tussen de 
schouderbladen. De voorgeschiedenis vermeldde een pros-
taatcarcinoom, diabetes mellitus type 2, Morbus Menière 
en hypertensie. De patiënt woont in Ierland en was hier op 
vakantie bij zijn dochter. 
De hevige pijn tussen de schouderbladen omschreef hij 
alsof er een schroevendraaier in zijn rug werd gestoken. 
Hij had geen koorts en geen buikpijn. Wel was er sprake 
van algehele malaise en een veranderd defaecatiepatroon; 
hij had last van obstipatie en de laatste ontlasting was 7 
dagen geleden. Bij navraag later bleek dat de patiënt voor 
de klachten begonnen, was gestoken door een onbekend 
insect in de hals. 
Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een matig zieke, 
zwetende man met een temperatuur van 36,6°C. Over hart 
en longen hoorden wij geen bijzonderheden. Het abdomen 
was soepel en niet drukpijnlijk. Laboratoriumonderzoek 
liet een verhoogd CRP zien van 38mg/L en een normaal 
aantal leucocyten van 9,8 x109/L. In eerste instantie werd 
er alleen een buikoverzichtsfoto vervaardigd, waarop wat 
uitgezette darmlissen werden gezien. De patiënt werd 

Afbeelding 1: MRI Epiduraal proces met compressie op 
het myelum ter hoogte van Th2 vanuit dorsaal.
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opgenomen met algehele malaise, mogelijk op basis van 
obstipatie. Op de dag van opname was er sprake van forse 
progressie van de klachten, en daarbij tintelingen in beide 
benen. Vanwege een verdenking op een dissectie van de 
thoracale aorta werd er een CT-scan gemaakt. Hierop werd 
geen dissectie gezien en werden alleen uitgebreide haakvor-
mingen lateraal van de wervelcorpora gezien. De neuroloog 
werd in consult gevraagd vanwege de pijnklachten en de 
sensibele uitval aan de benen. Er werden behoudens een 
voetzoolreflex volgens Babinski geen afwijkingen bij het 
neurologisch onderzoek gevonden. Twee dagen na de 
opname werd er een MRI-onderzoek van de wervelkolom 
verricht waarop een epiduraal proces te zien was met com-
pressie van het myelum ter hoogte van Th1-2 vanuit dorsaal 
(Figuur 1). Verder was er uitgebreid oedeem in het myelum. 
Na contrasttoediening was er een ringvormige aankleuring 
van deze epidurale massa wat paste bij een epiduraal abces. 
Er waren geen aanwijzingen voor metastasen. De patiënt 
werd overgenomen door de orthopedisch chirurg die een 
laminectomie C7-Th1 verrichtte met decompressie van het 
myelum. Peroperatief was er sprake van geringe hoeveel-
heid weke delen onder de lamina, geen evidente pus. De 
mogelijkheid van een metastase werd, gezien het prostaat-
carcinoom in de voorgeschiedenis, zeker niet uitgesloten. 
De PA uitslag liet echter geen aanwijzingen voor maligniteit 
zien en gezien de stijgende infectieparameters (CRP steeg 
naar 96 en leucocyten naar 14,9 x 109 /L) plus de uitslag van 
de MRI werd er toch het meest aan een abces gedacht. De 
peroperatief afgenomen kweek bevestigde dit. De kweek 
van het afgenomen materiaal liet een Staphylococcus 
aureus zien, waarop er werd gestart met flucloxacilline 6 
dd 2000mg intraveneus. Na het starten van flucloxacilline 
knapte de patiënt klinisch goed op en verbeterde de infec-
tieparameters. De patiënt mocht belast mobiliseren met 
een zachte halskraag. In totaal heeft de patiënt 6 weken 
antibiotica intraveneus gehad. Bij poliklinische controle 6 
weken na ontslag bleek dat er geen restafwijkingen waren, 
en met name geen neurologische uitval.

Discussie

Een epiduraal abces is een zeldzame en ernstige 
aandoening, vaak iatrogeen veroorzaakt, bij-
voorbeeld door een rugoperatie, lumbaalpunctie 
of epiduraal catheter. Niet altijd is er direct een 
oorzaak aan te wijzen. Er zijn wel een aantal risico-
factoren, zoals immuuncompromitterende factoren 
(diabetes mellitus, alcoholisme, HIV, maligniteit, 
chronische nierinsufficiëntie), een trauma van de 
wervelkolom of het bestaan van een infectiebron 
op afstand. Dit laatste zijn meestal huidinfecties 
waarbij het abces via hematogene verspreiding 
ontstaat.2-4,9-11 Diabetes mellitus is de belang-
rijkste risicofactor (18-54%), gevolgd door een ge-
schiedenis van intraveneus drugsgebruik (7-40%) 
en daarna door kleine huidinfecties (7-44%).4,10 De 
meest voorkomende verwekker is Staphylococcus 
aureus (80% van de gevallen).1-8,10-13 Ook de door 
ons beschreven patiënt had diabetes mellitus en 

hier was een insectenbeet de mogelijke bron van 
infectie. De verwekker van het epidurale abces 
was ook bij onze patiënt Staphylococcus aureus.
De klassieke trias van presentatie is koorts, rugpijn 
en neurologische uitval. Echter vaak is de pre-
sentatie aspecifiek en het is zelden dat de trias 
van klachten bij presentatie aanwezig zijn.1,2,4-

8,10 Wel heeft het onbehandelde epidurale abces 
een typisch beloop. Eerst heeft de patiënt lokaal 
ernstige rugpijn, vervolgens met uitstralende pijn. 
De derde fase kenmerkt zich door neurologische 
uitvalsverschijnselen, welke afhankelijk zijn van 
het aangedane niveau. Op lumbaal niveau ontstaat 
door compressie van de cauda equina, radiculai-
re pijn in een been met motorische en sensibele 
uitval in het verzorgingsgebied van de desbetref-
fende wortel dan wel een caudasyndroom. Op 
thoracaal niveau ontstaat door compressie van het 
myelum uitstralende pijn langs de ribbenboog en 
gevoelsstoornissen (tintelingen, gevoelsverlies) in 
het verzorgingsgebied van de beklemde zenuw-
wortel. Paralyse hoort bij de vierde fase.2,5,7,8 In 
de beschreven casus was er in eerste instantie ook 
geen sprake van koorts en neurologische uitval. Er 
werd dan ook niet direct aan een epiduraal abces 
gedacht. Pas toen er neurologische uitval was en 
de MRI een epiduraal proces liet zien, werd er aan 
een epiduraal abces gedacht. Gezien de voorge-
schiedenis werd er differentiaal diagnostisch aan 
een metastase gedacht. 
Denken aan een epiduraal abces is de sleutel tot 
de diagnose. De diagnose kan zeer betrouwbaar 
gesteld worden met MRI. Als dit gecontraïndiceerd 
is, is een CT-myelogram een acceptabel alterna-
tief. Laboratoriumonderzoek laat meestal een 
leucocytose, een verhoogd CRP en bezinking zien. 
Het vinden van pus bij de operatie bevestigt de 
diagnose. Er dienen kweken afgenomen te worden 
van het abces en bloed. Lumbaal punctie wordt 
meestal niet verricht, aangezien het niet bijdra-
gend is en zelf schadelijk kan zijn door verspreiding 
van de infectie naar de subarachnoidale ruimte. 
Röntgenopnames van de wervelkolom kunnen soms 
osteomyelitis of een degeneratieve aandoening 
laten zien.2,4-8,10-12 Ook wij hebben laboratorium-
onderzoek, een CT-scan, een MRI en kweken nodig 
gehad om tot de definitieve diagnose te komen.
Meestal bestaat de behandeling van het epiduraal 
abces uit een combinatie van operatief ingrijpen en 
antibiotische behandeling. In de meeste gevallen 
bestaat de operatie uit decompressie en drainage. 
In een zeer selectieve groep patiënten, welke geen 
neurologische uitval hebben en de verwekker is 
aangetoond, kan een conservatieve behandeling 
onder nauwkeurige observatie worden overwogen. 
Dit kan tevens bij patiënten die vanwege onder-
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liggende aandoeningen een onacceptabel risico 
lopen bij een operatie. Intraveneuze antibiotica 
moet in eerste instantie breed gegeven worden 
en dient gericht te zijn op stafylokokken, strep-
tokokken en gramnegatieve bacteriën. Op geleide 
van de kweken kan het antibioticabeleid worden 
aangepast. De antibiotische behandeling wordt 
gemiddeld 6 tot 8 weken intraveneus gegeven.4-

8,10-14 Corticosteroïden worden zelden gebruikt 
bij epidurale abcessen, er is te weinig bewijs voor 
de werkzaamheid ervan.4 Onze patiënt is 2 dagen 
na opname geopereerd, er is een laminectomie en 
decompressie van het wervelkanaal ter hoogte van 
het proces gedaan. Direct daarna is gestart met 
flucloxacilline 6 dd 2000mg intraveneus, wat hij 6 
weken heeft gehad.
Tussen 5 en 16% van de patiënten met een epiduraal 
abces overlijdt door sepsis of andere complicaties. 
Er is eigenlijk geen neurologisch herstel mogelijk 
als de neurologische uitval meer dan 24 uur bestaat. 
De mate van neurologisch herstel is gerelateerd 
aan de duur van de neurologische uitval. Tevens 
is leeftijd een prognostische factor, hoe ouder de 
patiënt is hoe slechter de uitkomst.1,2,4,5,7,10 

Conclusie

Het stellen van de diagnose epiduraal abces blijft 
moeilijk, ondanks steeds modernere onderzoeks-
technieken. De beschreven casus illustreert dit. 
Dit komt doordat het een zeldzame aandoening 
is en de klassieke trias van klachten niet altijd bij 
de presentatie aanwezig is. Door de vertraging in 
het stellen van de juiste diagnose is een epiduraal 
abces nog steeds een ernstige aandoening, met 
hoge morbiditeit en mortaliteit. Onze patiënt is 
restloos genezen, ondanks langdurig bestaande 
klachten en beginnende neurologische uitval. Het 
is van groot belang om bij patiënten met hevige 
rugpijn en malaise en/of koorts te denken aan een 
epiduraal abces.

Abstract

An epidural abscess is a rare condition. The signs and 
symptoms are nonspecific, which often leads to a delay 

in diagnosis. It is a condition with a high morbidity and 
mortality. We describe a patient with a thoracal epidural 
abscess as a complication of an insect bite. We performed a 
laminectomy with decompression of the abscess, followed 
by antibiotic treatment. The patient healed completely.
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Recent verscheen in het British Medical Journal 
(BMJ) de inmiddels veel besproken meta-analyse 
van Smith et al. over sluittechnieken in de ortho-
pedie.1 De auteurs van deze meta-analyse conclu-
deerden dat het sluiten van wonden met nietjes 
een hoger risico op een infectie geeft, vergeleken 
met sluiten met naald en draad. Sluittechnieken 
en wondinfecties zijn van groot belang voor alle 
orthopedische chirurgen. Een mogelijk verhoogde 
infectie kans bij een bepaalde sluittechniek is dan 
ook van grote invloed op onze dagelijkse praktijk. 
Meta-analyses spelen een belangrijke rol in de 
klinische besluitvorming en de resultaten van de 
hierboven genoemde meta-analyse is daarop geen 
uitzondering. Na publicatie van deze studie werden 
door populaire media (zowel medisch als niet-me-
disch georiënteerd) de conclusies van de auteurs 
vrijwel direct gepubliceerd: ‘Na een orthopedische 
ingreep, is er een significant hoger risico op het 
ontwikkelen van een wondinfectie als de wond is 
gesloten met nietjes in plaats van hechtingen’.2-5 
Patiënten en medische zorgverleners confronteren 
orthopedische chirurgen met de gepresenteerde 
resultaten en vragen waarom ze nietjes blijven 
gebruiken om de huid te sluiten. Is dit terecht? Is 
de conclusie van deze meta-analyse valide? Een 
groot aantal ingezonden reacties, zogenaamde 
’rapid responses’ - op de website van het BMJ, trekt 
deze conclusie van Smith et al. namelijk in twijfel. 
Hieronder volgt een korte uiteenzetting en kritische 
bespreking van de meta-analyse van Smith et al.

Beschrijving van het artikel
Het doel s het vergelijken van de klinische resulta-
ten van het sluiten van wonden na orthopedische 
ingrepen met nietjes versus hechtingen met nadruk 
op infecties. Hiervoor zijn Medline, CINAHL, Amed, 
Embase, Scopus en de Cochrane Library doorzocht, 
in alle talen vanaf 1950 tot en met september 2009. 
Gerandomiseerd en niet-gerandomiseerde gecon-

troleerde studies die het gebruik van nietjes met 
hechtmateriaal voor de sluiting van de wond na or-
thopedische ingrepen met elkaar vergeleken zijn 
geïncludeerd. 
De primaire uitkomstmaat is de incidentie van 
wondinfecties na de sluiting van de wond met 
nietjes vergeleken met infecties bij het gebruik 
van hechtingen. 
Men vond 6 artikelen die voldeden aan deze criteria, 
hierin werd bij 332 patiënten de wond gesloten met 
hechtdraad en bij 351 patiënten werden nietjes 
gebruikt. De auteurs concluderen dat het risico op het 
ontwikkelen van een oppervlakkige wondinfectie na 
orthopedische ingrepen meer dan 3 keer groter was 
dan na het gebruik van hechtdraad. (relatief risico 
3,83, 95% betrouwbaarheidsinterval 1,38-10,68; P = 
0,01). In de subgroepanalyse van heupchirurgie (van 
zowel fracturen als primaire prothesiologie) is het 
risico op het ontwikkelen van een wondinfectie 4 
keer hoger bij het gebruik van nietjes, vergeleken 
met hechtdraad (relatief risico 4,79, 95% betrouw-
baarheidinterval1,24-18,47; P = 0,02). 
De auteurs melden in de discussie een aantal be-
langrijke methodologische beperkingen van de ge-
includeerde studies. Het zijn namelijk kleine, on-
dermaatse onderzoekspopulaties, met suboptimale 
randomisatietechnieken zonder blindering van de 
beoordelaars voor toewijzing van sluitmethode. 
Slechts 1 van de 6 studies, die van Kahn et al., is 
van aanvaardbare methodologische kwaliteit.6

Toch concluderen de auteurs dat er een significant 
hoger risico is op het ontwikkelen van een wondin-
fectie als de wond is gesloten wordt met nietjes in 
plaats van met hechtingen. Dit risico is vooral groter 
bij patiënten die een heupoperatie ondergaan. Het 
gebruik van nietjes voor het sluiten van de wond 
na een heup- of knieoperatie kan door hen op basis 
van deze analyse niet worden aanbevolen. 

Bespreking en kritiek
Onze kritiek op het artikel is gebaseerd op de 
volgende punten. 
Allereerst hebben we de PubMed search herhaald. 
Deze zoektocht leverde 3 nieuwe studies op die 
naar onze mening geïncludeerd hadden moeten 
worden.7-9 Al deze studies zijn namelijk gerando-
miseerd gecontroleerde studies die nietjes met 
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hechtingen vergelijken als sluittechniek van or-
thopedische wonden en doen verslag van aan- of 
afwezigheid van infecties. Eén van deze studies, 
die van Graham et al., werd verrassend genoeg wel 
genoemd door de auteurs in de discussie, maar niet 
meegenomen in hun analyse.8 Het is niet duidelijk 
waarom deze en de 2 andere studies werden uit-
gesloten door de auteurs. Daarnaast worden in de 
geïncludeerde studie van Khan et al. in de hech-
tinggroep 2 patiënten met een abces gemeld, die 
beschouwd kunnen worden als een infectie.9 Als 
deze 3 studies worden meegenomen in de analyse 
dan verdwijnt de verhoogde infectiekans in de 
nietjes groep, zoals getoond in figuur 1. Figuur 2 
laat zien dat hetzelfde gebeurt in de subanalyse 
voor heupoperaties. 

In de tweede plaats blijkt uit figuur 1 dat er een 
aanzienlijke variatie in de uitkomstmaat aanwezig 
is (heterogeniteit), die niet door kans alleen 
verklaard kan worden. Naast deze statistische he-
terogeniteit is er een aanzienlijke klinische hete-
rogeniteit, zoals variatie in hechtdraad technieken 
(zowel transcutane en sub/intracutane hechtin-
gen werden gebruikt), soort hechtmaterialen, 
lengte van follow-up en de beoordeling van de 
infectie. Als gevolg daarvan is het niet toegestaan 
om te ‘poolen, ongeacht de aanwezigheid van een 
eventueel significant bijdragend effect. De be-
langrijkste reden voor deze heterogeniteit ligt in 
een problematische onderzoeksvraag. Zoals in elk 
onderzoek moet een meta-analyse beginnen met 
een duidelijke, relevante en eenduidige vraagstel-
ling, wat niet het geval is in deze studie. 

Bovendien ontbreken een aantal kenmerken van 
methodologische kwaliteit als het artikel volgens 
de recente AMSTAR-criteria voor de beoordeling 
van systematische reviews en meta-analyses wordt 
bekeken.10 Het betreft het niet verstrekken van 
een duidelijk a priori ontwerp, het ontbreken van 

een lijst met de studies die werden uitgesloten en 
de slechte algemene methodologische kwaliteit 
van de opgenomen studies. Dit laatste werd al 
onderkend door de auteurs in het artikel. 

Concluderend, er zijn diverse forse methodologi-
sche beperkingen aan deze meta-analyse. In de 
discussie meldden de auteurs wel een aantal be-
perkingen aan de uitkomsten van hun analyse, 
maar hielden vast aan hun conclusie. 
Gezien bovenstaande vinden wij dat de auteurs veel 
voorzichtiger hadden moeten zijn en hun conclusie 
hadden moeten beperken tot: ‘er zijn gerandomi-
seerde studies nodig om deze onderzoeksvraag te 
kunnen beoordelen’. 
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Figuur 2: Re-analyse van de meta-analyse van Smith 
et al. m.b.t. heup wonden toont dat er geen signifi-
cant gunstig effect van hechtingen met betrekking tot 
infecties is. De twee van de drie ontbrekende studies 
werden in deze analyse opgenomen. Let op de hetero-
geniteit, daarom is pooling is niet gepast

Figuur 1: Re-analyse van de meta-analyse van Smith 
et al. deze figuur toont dat er geen significant gunstig 
effect is van hechtingen met betrekking tot infecties. 
De drie ontbrekende studies werden in deze analyse 
opgenomen. Let op de heterogeniteit, daarom is poo-
ling is niet gepast.
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Vraagstelling Heeft een injectie met platelet rich 
plasma een positief effect op het beloop van mid-
portion chronische achillespees tendinopatie?

Locatie Afdeling orthopedie Erasmus Universitair 
Medisch Centrum Rotterdam, afdeling sportgenees-
kunde Medisch Centrum Antoniushove Den Haag, 
afdeling diergeneeskunde, Universiteit Utrecht.

Patiënten en Methode Een op activiteitsniveau ge-
stratificeerde, blok gerandomiseerde, dubbelblin-
de, placebogecontroleerde trial van 54 patiënten 
tussen 18 en 70 jaar met een chronische achilles-
pees tendinopatie 2 tot 7 cm boven de insertie aan 
de calcaneus werd uitgevoerd, waarbij naast de 
gebruikelijke therapie van excentrische oefenthe-
rapie de injectie van fysiologisch zout werd ver-
geleken met de injectie van autoloog platelet rich 
plasma (PRP).
De uitkomsten werden gemeten met de VISA-A 
score (een score die pijn en activiteitsniveau meet) 
op 0, 6, 12 en 24 weken.

Resultaten Na randomisatie was er sprake van 
een complete follow-up. Er werd geen verschil 
gevonden in de verbetering in VISA-A score tussen 
de beide groepen. Beide groepen verbeterden op 
24 weken significant t.o.v. de uitgangswaarde.

Conclusies PRP heeft geen toegevoegde waarde in 
de behandeling van chronische achillespees tendi-
nopathie.

Commentaar De eerste gepubliceerde RCT op het 
gebied van PRP is in Nederlandse handen! Voorwaar 
een prestatie van wereldklasse, mede gezien de 
hype die er in de sportwereld, met name in de 
Verenigde Staten, heerst over de magie van de 
‘bloedtherapie’. 
In januari 2009 stond in de New York Times het 

bericht ‘New Blood Therapy Saves Superbowl’, 
terwijl nauwelijks een jaar later in diezelfde krant 
‘Popular Blood Therapy Might Not Work’ verscheen 
naar aanleiding van de publicatie die hier wordt 
besproken. De tweede publicatie in de wereld-
literatuur omtrent het gebruik van PRP (dit maal 
bij epicondylitis lateralis) is ook in Nederlandse 
handen (Am J Sports Med 2010;38:255-262), maar 
hierin wordt wel een effect van positief PRP waar-
genomen, ook bij de standaard behandeling van 
excentrische oefentherapie, maar vergeleken met 
een injectie met corticosteroïden. Op de afgelopen 
AAOS werd zelfs een mediadebat gewijd aan het 
gebruik van PRP, waarbij de conclusie was dat er op 
zijn minst conflicterend bewijs was voor het effect 
van PRP bij peesdegeneratie.
In het achillespeesartikel worden de resultaten 
besproken na 24 weken, terwijl die bij het tennis-
elleboogartikel de resultaten na een jaar worden 
beschreven. De kortere duur van de follow-up kan 
een issue zijn in de beoordeling van het effect 
van PRP op de genezing van de degenererende 
achillespees. In het tenniselleboog artikel was de 
meting na een half jaar het eerste moment dat de 
gemeten verschillen tussen de groepen statistisch 
significant waren. Interessant zou dus zijn wat de 
langere follow-up van de achillespees patiënten 
laat zien. 
Daarnaast wordt in het achillespeesartikel als 
inclusie criterium een minimum van 2 maanden 
last genomen, terwijl dit bij de tenniselleboog 6 
maanden was. In de richtlijn van de NOV uit 2007 
aangaande de achillespees tendinose wordt deze 
termijn van 2 maanden genoemd als een maat voor 
sensitiviteit van echo-onderzoek, maar ook wordt 
gemeld dat 80% van alle patiënten na 8 jaar klach-
tenvrij is en het sporten weer heeft hervat. De ex-
pertgroep beveelt een operatieve behandeling aan 
indien na 6 maanden conservatieve therapie geen 
verbetering wordt ervaren. 

Platelet Rich Plasma Injection for Chronic Achilles Tendinopathy – a rando-
mized controlled trial.
JAMA 2010;303(2):144-149.
R.J. de Vos, A.. Weir, H.T.M.. van Schie, S.M.A. Bierma-Zeinstra, J.A.N. Verhaar, H. Weinans, J.L. Tol.
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Bij de uiteindelijke beoordeling valt op dat de 
patiënten met tendonipatie van de achillespees 
in de PRP gemiddeld 10 weken langer last hadden 
dan de placebo patiënten, hoewel dit verschil sta-
tistisch niet significant was. Hierbij valt een grote 
spreiding op in de duur van de klachten, waarbij 
in de placebogroep zelfs iemand met ‘slechts’ 16 
weken klachten werd geïncludeerd: de definitie 
van chronische tendinopatie is hier dus onderwerp 
van discussie.
De VISA-A score ten tijde van de inclusie is niet 
dusdanig hoog in beide groepen dat er gesproken 
kan worden van een ernstige tendinpathie van de 

achillespees. Wellicht dat de conclusie van het 
artikel ook had kunnen luiden dat in het geval van 
niet-chronische, niet-ernstige klachten van de 
achillespees PRP geen toegevoegde waarde heeft 
in de behandeling.
In de kop van de New York Times ‘Popular Blood 
Therapy No More Effective Than Salt Water’  is 
mijns inziens wel enige verdieping en nuancering 
te brengen. Gelukkig leest de Nederlandse ortho-
pedisch chirurg vaker het Nederlands Tijdschrift 
voor Orthopedie dan de New York Times ….
 
Dr. T. Gosens 

NTvOrthopaedie_versie2_205x137.indd   1 24-06-2010   16:13:38



Vol
 17

juni
  ’10

NTvOrthopaedie_versie2_205x137.indd   1 24-06-2010   16:13:38

Inleiding
Stress-shielding na een resurfacing heup arthro-
plastiek (RHA) zou kunnen leiden tot geleidelijk 
verlies van botmassa in de femurhals en zodoende 
mogelijk een relatie hebben met het beschre-
ven fenomeen van ‘neck narrowing’ na een RHA. 
Derhalve werden peri-prothetische botdichtheid 
veranderingen na RHA versus reguliere totale heup 
prothese (THP) onderzocht.

Methode
Vijftig patienten met coxarthrose (<65 jaar) werden 
geïncludeerd en kregen na randomisatie een RHA 
(Groep A; n=26) of een ongecementeerde reguliere 
THA (Groep B; n=24). De botdichtheid werd pros-
pectief bepaald in 4 afzonderlijke zones van de 
femurhals (Groep A) alsmede in de calcar regio 
(Groep A+B) middels dual-energy X-ray absorptio-
metrie. Gestandaardiseerde metingen werden pre-
operatief en na 3, 6 en 12 maanden verricht. 

Resultaten 
De botdichtheid in de calcar regio (Gruen zone 7) 

Peri-prothetische botdichtheid veranderingen na heup resurfacing 
versus reguliere heup prothese; 1-jaars resultaten van een prospectief 
gerandomiseerde studie 

bleek na 1 jaar gestegen tot 104,5% van de uit-
gangswaarde in groep A, ten opzichte van een sig-
nificante daling tot 83,8% (p = 0.002; r=.77) voor 
groep B. Het verschil tussen de twee groepen in 
deze zone was uiterst significant (p<0.001; r=.65). 
Voor groep A werd in alle 4 de zones van de femur 
hals een niet-significante daling van de botdicht-
heid bij 3 maanden gevolgd door herstel tot de uit-
gangswaarden na 12 maanden. 

Conclusie 
Resurfacing heup prothesiologie gaat gepaard met 
behoud van botmassa in de gespaarde femurhals en 
een significante toename van de botdichtheid in de 
calcar regio. In geval van een reguliere THP werd 
verlies van botmassa in deze calcar regio gezien. 
Femoral neck narrowing na resurfacing lijkt dus 
niet verklaard te worden door stress-shielding.

J.M.H. Smolders, A. Hol, T. Rijnders, J.L.C. van Susante
Vrouwe Udasingel 224,  6663 GW Lent, 
smolders_jose@hotmail.com

Selectie van de verslagen van de NOV Jaar-
vergadering op 21 en 22 januari 2010 te Utrecht

(onder de verantwoordelijkheid van de wetenschappelijke secretaris van de NOV)
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Inleiding
Na een totale heupartroplastiek (THA) zijn soms 
homologe bloedtransfusies noodzakelijk. Het doel 
van dit onderzoek is of een autoloog per- en post-
operatief bloedtransfusiesysteem resulteert in een 
kleinere Hb-daling na een THA. 

Methode
Een prospectief, gerandomiseerd gecontroleerd 
onderzoek werd opgezet bij 118 patiënten die 
een electieve (on)gecementeerde THA ondergin-
gen. De studiegroep kreeg het nieuwe laagvacuüm 
autologe per- en postoperatieve bloedtransfusiesy-

Een RCT naar per- en postoperatieve reinfusie van gefilterd bloed 
versus redondrain na een totale heupartroplastiek

steem (Sangvia, Astratech, Zweden) en de contro-
legroep een hoogvacuüm drainagesysteem (Redon, 
van Straten Medical, Nieuwegein). De gemiddelde 
Hb-daling één dag postoperatief, ten opzichte van 
het pre-operatieve Hb-gehalte was het primaire 
eindpunt. Bovendien zijn het totale bloedverlies, 
het aantal homologe bloedtransfusies, bijwerkin-
gen, VAS-pijnscores en de opnameduur vergeleken. 
Statistische analyses: student t-toets of X2–toets.

Resultaten
De gemiddelde Hb-daling in de studiegroep was 1,7 
± 0,7 mmol/L versus 2,1 ± 0,6 mmol/L in de con-
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Inleiding en vraagstelling 
Objectieve evaluatie van de trainingprestaties in 
arthroscopische vaardigheden blijft een uitdaging. 
De verbale communicatie reflecteert de interac-
tie tussen de opleider en de assistent in opleiding. 
Het doel van deze studie is de classificatie van de 
verbale communicatie en de analyse van typische 
communicatiepatronen die geschikt kunnen zijn 
voor de evaluatie van trainingprestaties. 

Methode
Van 17 arthroscopische operaties is het geluid 
opgenomen. Operaties werden uitgevoerd door 
drie assistenten in opleiding onder supervisie van 
één van twee opleiders. De communicatietypen 
waren gecategoriseerd in uitleggen, vragen, com-
manderen en overig. Communicatie-inhoud was 
verdeeld in operatiemethode, anatomie en patho-
logie, instrumentgebruik, weefselinteractie, visu-
alisatie, overige en niet-definieerbaar. Eén tester 
categoriseerde alle communicatiegebeurtenissen. 
De frequentie in elke categorie werd bepaald. 

Resultaten 
Gemiddeld waren er 4.7 (SD 1.2) communicatiege-

trolegroep (p=0.007). Dit resulteerde in een hoger 
postoperatief Hb-gehalte in de  studiegroep; 7,1 ± 
0,9 mmol/L versus 6,7 ± 0,7 mmol/L in de controle-
groep. Het peroperatieve bloedverlies in de studie-
groep (537 ± 191 ml) versus de controlegroep (555 ± 
244 ml) verschilde niet significant. De operatieduur 
van de studiegroep bedroeg 62 ± 16 min versus 69 
± 16 min in de controlegroep  (p=0.037). De post-
operatieve Hb-gehaltes van de studiegroep waren 
hoger dan die van de controlegroep (p=0.019). Er 
zijn geen significante verschillen tussen de groepen 
wat betreft het aantal homologe bloedtransfusies, 
VAS-pijnscores, bijwerkingen en opnameduur.

Trainen van arthroscopie: analyse van de verbale communicatie in de 
operatiekamer

beurtenissen per minuut. Uitleggen (45%) en com-
manderen (38%) vertoonde een hoge frequentie 
vergeleken met vragen (7%) en overig(11%). Uitleg 
vond voornamelijk plaats over anatomie en patho-
logie (42%) gevolgd door operatiemethode (25%). 
Commando’s werden voornamelijk gegeven over 
instrumentgebruik (30%) en visualisatie (25%). 

Conclusies 
De classificatiemethode voor verbale communica-
tie laat zien hoe opleiders assistenten in opleiding 
onderwijzen. De resultaten vertonen een hoge fre-
quentie voor uitleggen en commanderen in verge-
lijking tot het stellen van vragen. Meer onderzoek 
is nodig om te bepalen of deze methode waarde 
heeft bij het vaststellen van trainingsprestaties.

G.J.M. Tuijthof, R. Thomas, I.N. Sierevelt, M.U. Schafroth, 
C.N. van Dijk, G.M.M.J. Kerkhoffs
afd. Orthopedie, AMC, Meibergdreef 9, 
1105 AZ Amsterdam, g.j.tuijthof@amc.uva.nl

Conclusie
Hoewel bij gebruik van het autologe bloedtrans-
fusiesysteem er een kleinere Hb-daling en hoger 
postoperatief Hb-gehalte is dan bij de standaard 
hoogvacuüm redondrain, heeft dit in deze studie 
geen invloed op de klinische praktijk laten zien.

M.J. Swierstra, W.G. Horstmann, B.J. Kollen, 
C.C.P.M. Verheyen
Isala, loc wzl, secr orthopedie, Postbus 10500, 
8000 GM Zwolle, c.c.p.m.verheyen@isala.nl

Inleiding
Legg-Calvé-Perthes Disease (LCPD) is een avascu-
laire osteonecrose van de heupkop bij kinderen. De 
oorzaak is onbekend, maar waarschijnlijk treden 
een of meer vaatafsluitingen op, waarbij een stol-
lingstoornis een rol kan spelen. De literatuur is 
hierover verdeeld. Wij hebben onderzocht of in 
een Nederlandse populatie meer stollinsstoornis-

Stollingstoornissen bij de ziekte van Perthes

sen voorkomen bij LCPD.

Methode
169 Opeenvolgende patiënten met LCPD of die 
de ziekte hebben gehad (op de leeftijd van 
1,5-13,5 jaar) zijn gezien in het Ikazia Ziekenhuis 
in Rotterdam tussen 2000 en 2003 en onderzocht 
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op Factor V Leiden mutatie (FVL), Prothrombine 
G20210A mutatie (F II), Fibrinogeen, Protein C, 
Protein S en Factor VIII. Er waren 2 controlegroe-
pen: 474 personen (16,3-73,1 jaar) van een popu-
latie-based case-control study naar de etiologie 
van veneuze thrombose in Leiden (LETS) en 38 
patiënten (1,8-18,8 jaar) behandeld voor asthma in 
het Clara Ziekenhuis in Rotterdam. 

Resultaten
LCPD kwam meer voor bij FVL (Odds Ratio=OR 3,3: 
95% CI 1,6-6,7), F II (OR 22,6; 95% CI 1,0-6,3) en 
bij een verhoogde F VIII (>150 IU:OR 7,5; 95% CI 
2,2-25,2) en Protein S (,67 U/dl; 95% CI  0,7-10,8).  
Hoge waarden Fibrinogeen of Protein C correleerde 
niet met meer voorkomen van LCPD. (de OR is ge-
corrigeerd voor leeftijd en geslacht). Alleen voor 

jongens geldt dat de kans op LCPD nog sterker is 
verhoogd, indien er meer stollingsstoornissen zijn. 
In de literatuur is veel onderzoek gedaan naar 
thrombofilie, maar steeds met kleinere aantallen 
LCPD patiënten en kleinere contrôlegroepen en een 
deel van deze resultaten is niet eerder beschreven.

Conclusie
De resultaten van dit onderzoek suggereren een 
thrombotische component bij de (multifactoriele) 
etiologie van LCPD.

A. Vosmaer,  R. Rodrigues Pereira, J.S. Koenderman, 
F.R. Rosendaal, S.C. Cannegieter
Ikazia Ziekenhuis 3083 AN Rotterdam, vosmaer@yahoo.com

Inleiding en vraagstelling
Regelmatige lichamelijke activiteit heeft belang-
rijke positieve effecten op gezondheid en fitheid. 
Ondanks dat is er weinig bekend over het licha-
melijke activiteiten patroon van patiënten na een 
totale heuparthroplastiek (THA). Om deze reden 
werd het lichamelijke activiteiten patroon, evenals 
de mate waarin voldaan werd aan richtlijnen voor 
voldoende lichamelijke activiteit bepaald in een 
groep patiënten na een THA. 

Methode
Een prospectieve, multi-center cohort studie uit-
gevoerd in een populatie patiënten 1 jaar na een 
THA. 653 patiënten (respons 77%) vulden een vra-
genlijst in. Deze vragenlijst bevatte o.a. de Short 
Questionnaire to Assess Health-enhancing physical 
activity (SQUASH) om lichamelijke activiteit te 
meten. Patiënten in verschillende leeftijdsgroe-
pen (<55 jaar, 55-75 jaar en >75 jaar) werden met 
elkaar vergeleken. Determinanten van lichamelijke 
activiteit werden bepaald.

Resultaten
Patiënten waren 1468 minuten per week lichame-
lijk actief. De meeste tijd werd besteed in huishou-

Het lichamelijke activiteiten patroon van patiënten 1 jaar na een primaire 
totale heup arthroplastiek

delijke en vrijetijds activiteiten en was licht-inten-
sief. Jongere patiënten waren lichamelijk actiever 
dan oudere. Een lagere BMI was een voorspellende 
variabele voor een hoger niveau van lichamelijke 
activiteit. 67% van de patiënten voldeed aan de 
richtlijnen voor voldoende lichamelijke activiteit. 
Jongere patiënten, mannen en patiënten zonder 
klachten van de onderste extremiteiten voldeden 
het meest frequent aan de richtlijnen.

Conclusie
Dit is een van de eerste prospectieve studies naar 
het lichamelijke activiteiten patroon van patiënten 
na een THA. Net als in de algemene populatie was 
een belangrijk deel van de patiënten lichamelijk 
onvoldoende actief. Gezien de positieve effecten 
van regelmatige lichamelijke activiteit zouden 
deze patiënten gestimuleerd moeten worden om 
lichamelijk actiever te worden. 

R. Wagenmakers, M. Stevens, J.W. Groothoff, W. Zijlstra, 
S.K. Bulstra, J. van Beveren, J.J.A.M. van Raaij, 
I. van den Akker-Scheek
UMC Groningen, Hanzeplein 1, 9700 RB Groningen, 
r.wagenmakers@orth.umcg.nl

Introductie
Een van de meest gebruikte uitkomstmaten in 
onderzoek naar de uitkomst van heupprothesen (THP) 

Harris Hip Score, mogen we het nog gebruiken?

is de Harris Hip Score. Een score die in 1969 door 
Harris ontwikkeld is voor de populatie die destijds 
heupchirurgie onderging. Een van de vijf criteria 
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Inleiding 
Een nieuw prototype systeem voor intra-operatie-
ve autologe bloedreïnfusie (donor IO®, van Straten 
Medical, Nieuwegein) werd getest op veiligheid. 
Ook werd bekeken in welke mate de kwaliteit van 
het bloed beïnvloed werd door de hoogte van de 
zuigdruk waarmee het bloed uit de operatiewond 
werd weggezogen. Het bij de patiënt afgenomen 
bloed werd in dit onderzoek niet gereïnfundeerd.

Materiaal en methode
Van 30 patienten die een totale heup arthroplas-

Bij verschillende vormen van heupchirurgie is het 
exact positioneren van een of meer geleide snaren 
in de gewenste positie essentieel. Een kleine 
afwijking van de ideale positie is acceptabel, maar 
in geval van teveel compromis kan de uiteindelijke 
constructie falen. Wij presenteren een eenvoudig 
algoritme waarmee men de drie-dimensionale loop 
van de geleide snaar onder controle heeft met ge-
bruikmaking van conventionele doorlichting. De 
als eerste te boren snaar, die onder AP doorlich-
ting correct loopt, krijgt de rol van “pilot snaar” 
en geeft het virtuele sagittale vlak aan waarin 
men gehouden is de tweede, definitieve snaar te 
bewegen tijdens het corrigeren van de richting 
ervan onder axiale doorlichting. Eventueel verder 

waaraan een uitkomstmaat moet voldoen om de 
uitkomst te kunnen meten van een ingreep is de in-
houdsvaliditeit (content validiteit). Inhoudsvaliditeit 
houdt onder andere in dat de test aan moet sluiten 
bij de populatie waaraan deze wordt voorgelegd, 
maar ook de verdeling van de scores binnen de 
groep. Een ceiling effect, de hoogst haalbare score, 
van meer dan 15% wordt als niet acceptabel geacht. 
Onze hypothese is dat voor de huidige patiëntenpo-
pulaties en de huidige THP kwaliteit de content va-
liditeit van de Harris Hip Score te slecht is om deze 
nog te kunnen gebruiken in de huidige tijd. 

Methoden
Een meta-analyse is verricht van waarbij alle 
verrichte trials aangaande primaire THP in 2007 
zijn geselecteerd. De data van deze trials is gedis-
tilleerd, ceiling effects per studie zijn berekend en 
de data is gecombineerd. Een subanalyse voor type 

Analyse van de kwaliteit van retransfusiebloed uit een nieuw prototype 
systeem voor intraoperatieve autologe retransfusie

Precisie localisatie van geleide snaren bij heupchirurgie

tiek ondergingen werden verschillende bloedwaar-
den pre-operatief en intra-operatief na filtratie 
bepaald. Ook werd microbiologisch en pathologisch 
onderzoek uitgevoerd. 

Resultaten 
Na filtratie werden in de bloedmonsters lage 
waarden van Hb, Hct, erytrocyten en trombocyten 
gevonden. Het kalium was zeer hoog en het natrium 
was laag. De gevonden waarden van het vrij-Hb 
waren zeer hoog. In drie bloedmonsters werd een 
microbiologische contaminatie gevonden. Bij pa-

te plaatsen snaren worden op soortgelijke wijze 
gericht, waarbij de voorafgaande als referentie 
dienen. Voorts ontwikkelden wij voor trainings-
doeleinden een portable animatie model van de 
praktijksituatie met een webcam als substituut 
voor de beeldversterker. Met deze techniek is het 
aantal richtingen waarin moet worden doorlicht 
in theorie gelijk aan het aantal te plaatsen snaren 
plus een, de benodigde tijd erg kort en de positie 
van de snaren optimaal.

S.Widjaja en E.Koeweiden
Weddermarke 4 9698 AZ Wedde, e.koeweiden@hetnet.nl

indicatie voor THP is verricht. 

Resultaten
De meta-analyse leverde 54 geschikte studies op 
met 59 cohorten met een totaal aantal patiënten 
van 6667. Gepoold is er bij 1371 patiënten een 
ceiling effect aanwezig, hetgeen een percentage 
van 20% bedraagt. 

Conclusie
Onze meta-analyse toont aan dat de Harris Hip Score 
niet meer bruikbaar is voor de huidige onderzoeken 
naar resultaten van primaire heupprothesen.
  

K. Wamper, I.N. Sierevelt, R.W. Poolman, D. Haverkamp
AMC- afdeling Orthopedie Meibergdreef 9 
1105 AZ Amsterdam, D.Haverkamp@geneeskunst.com
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Inleiding 
De potentiële voordelen van metal-on-metal ar-
ticulatie, zoals minder osteolyse en een hogere 
survival, zijn klinisch nog niet aangetoond voor de 
gecementeerde totale heup arthroplastiek (THA). 
Wij vergeleken de 10-jaars resultaten van 102 ge-
cementeerde metal-on-metal THAs met die van 98 
metal-on-polyethylene THAs binnen een gerando-
miseerde trial. 

Methode 
Wij plaatsten 200 Stanmore THAs (Biomet, 
Dordrecht) in 195 opeenvolgende patiënten met 
idiopathische coxartrose. Randomisatie bepaalde 
het type articulatie. De heupfunctie werd gescoord 
met de Harris en Oxford Hip scores. Periprothetische 
radiolucenties werden geregistreerd door 2 beoor-
delaars. Serum cobalt en chroom ion concentraties 
werden bepaald bij een deel van de patiënten. 

Resultaten 
Na een gemiddelde follow-up van 10 jaar bleken 
11 patiënten (11 heupen) lost-to-follow-up, 53 
patiënten (55 heupen) waren overleden en 6 
patiënten (6 heupen) ondergingen een revisie-ope-
ratie. De gemiddelde Harris Hip Score steeg van 48 

thologisch onderzoek werden in twee bloedmon-
sters botfragmenten aangetoond. 

Conclusie 
De lage waarden van Hb, Hct, erytrocyten en 
trombocyten waren niet onverwacht. De waarden 
van het vrij-Hb waren na filtratie zeer hoog en 
bij reïnfusie zou er een hoog risico zijn op onder 

Gecementeerde metal-on-metal versus metal-on-polyethylene totale heup 
arthroplastiek: 10-jaars resultaten van een gerandomiseerde klinische trial

naar 86 in de metal-on-metal groep en van 46 naar 
87 in de metal-on-polyethylene groep (p=0.441); 
de Oxford-scores waren respectievelijk 27 en 24 
(p=0.494). Periprothetische radiolucenties werden 
bij 57% van de metal-on-metal patiënten gezien en 
bij 52% van de metal-on-polyethylene patiënten 
(p=0.680). Serum cobalt en chroom ion concen-
traties waren hoger in de metal-on-metal groep: 
cobalt 1,1, chroom 1,0 versus respectievelijk 0,5 
en 0,5 µg/l; p<0.001. De 10-jaar survival bedroeg 
95.5% in de metal-on-metal groep (4 revisies) 
en 96.8% in de metal-on-polyethylene groep (2 
revisies; p=0.402). 

Conclusie 
Klinisch gezien is de gecementeerde metal-on-metal 
THA na 10 jaar niet beter dan de metal-on-polyethy-
lene THA. De serum cobalt en chroom ion concen-
traties zijn wel hoger bij de metal-on-metal THA. 

W.P Zijlstra, J.J.A.M. van Raay, S.K. Bulstra, R. Deutman
Afdeling Orthopaedie, Martini Ziekenhuis, Postbus 30033, 
9700 RM Groningen
zijlstrafamily@gmail.com

meer nierfunctiestoornissen. Het gefilterde bloed 
is kwalitatief niet goed genoeg om met zekerheid 
veilig te reïnfunderen. 

A.C.Wiekenkamp, dr. R.H.G.P. van Erve
Deventer Ziekenhuis Nico Bolkesteinlaan 75, 
7400 GC Deventer, r.h.g.vanerve@dz.nl

Inleiding 
Metal-on-metal articulatie claimt een grotere be-
weeglijkheid door de grote kop articulatie. Het is 
de vraag of dit zichtbaar is in de klinische praktijk. 
Wij vergeleken een metal-on-polyethylene THA 
met een metal-on-metal THA binnen een gerando-
miseerde trial en voegden een parallele groep toe 
met een resurfacing HA. 

Beweeglijkheid van de heup 1 jaar postoperatief: Resurfacing HA versus 
metal-on-metal THA versus metal-on-polyethylene THA. Een gerandomi-
seerde en parallele groep studie

Methode 
Wij plaatsten 50 ongecementeerde THAs bij 
patiënten met coxartrose. Randomisatie bepaalde 
het type articulatie: 28mm metal-on-polyethylene 
(MP, n=25) danwel metal-on-metal met grote kop 
(MM, n=25). Bij nogmaals 25 patiënten plaatsten 
wij een resurfacing heup arthroplastiek (HR). De 
beweeglijkheid van de heup werd preoperatief en 
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Inleiding en vraagstelling 
Bij cuprevisies zijn verlies aan bonestock en 
gebrek aan spanning vaak een probleem, vooral 
bij de oudere patiënt. Deze problemen kunnen 
worden behandeld met bonegrafting en augmen-
tatie ringen. Op deze manier kan het originele 
centrum van rotatie worden hersteld met adequate 
spanning. Dit betreft vaak complexe en langdurige 

1 jaar postoperatief gescoord met de neutraal-nul-
methode in graden. Ook de Harris Hip score (HHS) 
werd bepaald. Een poweranalyse werd verricht. 

Resultaten 
De drie groepen verschilden preoperatief niet qua 
beweeglijkheid, noch qua HHS. Na 1 jaar waren 
beweeglijkheid en HHS significant verbeterd in 
alle groepen (p<.001). De toename in HHS was het 
grootst in de HR groep (HR 43, MM 39, MP 35; p=.018 
MP-HR). Er was geen groepsverschil in flexiewinst, 
extensiewinst, abductiewinst en exorotatiewinst. 
De endorotatiewinst was groter bij de HR verge-
leken met de MP groep (HR 15, MP 7; p=.026). De 
adductiewinst was het kleinst bij de HR (2; MM 10, 
MP 9; p=.012). 

Introductie en vraagstelling
In deze dubbelblind, gerandomiseerde studie werden 
de Klassieke Posterolaterale en Antererolaterale 
benaderingen (PL- of AL-CLASS) vergeleken met 
beide Minimaal Invasieve Benaderingen (PL- of 
AL-MIS). De hypothese was een hogere uitkomst 
van de Harris Hip Score (HHS) in de patiëntengroep 
die met de minimaal invasieve benadering.

Methode
Met behulp van een power analyse werd berekend 
dat, om een klinisch en statistisch significant 
verschil van 5 punten tussen de CLASS en MIS 
groepen aan te tonen, in totaal 120 patienten ge-
includeerd moesten worden. CLASS incisies waren 
alle 18 cm. Na de operatie werden alle MIS incisies 
in de huid en subcutis verlengd tot die 18 cm. De 
HHS en patient gecentreerde vragenlijsten werden 
op 6 weken en 1 jaar na de operatie afgenomen.

Resultaten
De patiënten die behandeld waren met MIS (gemid-

Cup-in-cup als salvage procedure bij cup revisies 

Minimally Invasive versus Classical Procedures for Posterolateral and 
Anterolateral Approaches. A double blinded, randomized controlled trial

ingrepen met kans op veel bloedverlies waardoor 
een verhoogd risico op complicaties, morbiditeit en 
mortaliteit. Vooral de oudere patiënten populatie 
is een groep met veel co-morbiditeit wat een der-
gelijke ingreep onaantrekkelijk maakt. Bij deze 
kwetsbare groep kan soms een salvage procedure, 
zoals een cup-in-cup revisie, het meest optimale 
resultaat boeken. 

Conclusie 
Grote kop metal-on-metal THA heeft wat betreft 
de klinische beweeglijkheid van de heup geen 
meerwaarde ten opzichte van de conventionele 
28mm THA. Resurfacing HA leidde tot de sterkste 
toename van de Harris Hip Score, maar dit lijkt 
niet gebaseerd op een ruimere beweeglijkheid van 
het neo-heupgewricht.

W.P. Zijlstra, C.L.E. Gerritsma-Bleeker, 
I. van den Akker-Scheek, J.J.A.M. van Raay
Martini Ziekenhuis, afdeling orthopedie, Postbus 30033, 
9700 RM Groningen, zijlstrafamily@gmail.com

delde incisie lengte van 7,8 cm) hadden een hogere 
HHS vergeleken met de CLASS groep op 6 weken 
én 1 jaar na de operatie met respectievelijk 4 en 
5 punten (p=0,03). Dit verschil werd voorname-
lijk veroorzaakt door de goede resultaten van de 
PL-MIS (p=0,009). De operatietijd in de MIS groep 
was 10 minuten langer (p<0,001) en er was sprake 
van een leercurve, gebaseerd op operatietijd en 
complicatierisico. Peri-operatieve complicatie aan-
tallen waren niet significant verschillen tussen de 
groepen.

Conclusie
Deze studie toont een verbeterd klinisch resultaat 
aan van de posterolaterale MIS, vergeleken met de 
anterolaterale MIS en beide klassieke benaderin-
gen op 6 weken en 1 jaar na de operatie.

J.H.M. Goosen, B.J. Kollen, R.M. Castelein, B.A Kuijpers, 
C.C.P.M. Verheyen
Graafseweg 132, 6531 ZT, Nijmegen, jongoosen@yahoo.com
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Methode 
Analyse van alle cup-in-cup revisies die in 2008 en 
2009 in het Martini Ziekenhuis zijn verricht. Het 
betreft totaal 5 cup-in-cup revisies bij een 4-tal 
patiënten. Bij 3 patiënten is een enkelzijdige cup-
in-cup revisie en bij 1 patiënt is een dubbelzijdige 
cup-in-cup revisie verricht. 

Resultaten 
Cup-in-cup revisies zijn verricht bij oudere 
patiënten (leeftijd 73-81 jaar) als salvage 
procedure bij spanningsproblemen en bij gevaar 
op complicaties indien cupwissel. Alle patiënten 
hebben klinisch goed resultaat geboekt na de cup-
in-cup revisies en de resultaten worden nog geob-
jectiveerd middels de Harris Hip Score. 

Conclusie 
Als salvage procedure bij cuprevisies kan een cup-
in-cup procedure bij oudere patiënten, met veel 
co-morbiditeit en gebrek aan spanning van de 
weke delen, een goede optie zijn. Door distalisa-
tie en lateralisatie van de cup neemt de offset en 
stabiliteit toe. Tevens is sprake van een volledig 
belastbare situatie bij goede afsteun en vermin-
derde kans op complicaties bij een korter durende 
ingreep en minder bloedverlies.

J.Hamersma, B.L.E.F. ten Have, J.J.A.M. van Raaij
J.Hamersma@mzh.nl

Inleiding en vraagstelling
Het aantal heuprevisies stijgt door vergrijzing en 
toename van het aantal primaire heupprotheses. 
Retrospectieve studies laten zien dat de functione-
le resultaten van heuprevisie lager liggen dan van 
een primaire heupprothese. Doel van deze pros-
pectieve studie was inzicht verkrijgen in het func-
tionele herstel en het looppatroon van patiënten 
na een heuprevisie.

Methode
Van 2005 tot 2009 zijn alle patiënten die een heu-
previsie hebben ondergaan in het UMCG prospec-
tief gevolgd. Metingen zijn uitgevoerd preopera-
tief, 6 weken, 6 maanden en 1 jaar postoperatief. 
Objectief herstel is vastgesteld door meten van het 
looppatroon (DynaPort MiniMod TriAcc McRoberts 
BV). Self-reported herstel is gemeten aan de hand 
van de Harris Hip Score (HHS), de mate van beper-
kingen (WOMAC) en kwaliteit van leven (SF-36).  

Resultaten
69 patiënten (20 mannen, 49 vrouwen), gemid-

Functioneel herstel na heuprevisie chirurgie; een prospectieve studie

delde leeftijd 70 jaar. Indicaties waren asepti-
sche loslating (49), septische loslating (13) of 
recidiverende luxaties (7). Een gecementeerde 
techniek met/zonder bone impaction grafting 
werd toegepast bij 76,3%. één jaar postopera-
tief laat het looppatroon alleen een significante 
afname (p<0,05) zien van de stapduur. Staplengte 
en stapsnelheid verbeteren niet significant. Met 
betrekking tot self-reported herstel worden signifi-
cante verbeteringen gezien van de HHS, de WOMAC 
score en de fysiek functioneren schaal van de SF-36 
(p<0,05). Leeftijd en geslacht zijn van invloed op 
objectief herstel.  

Conclusie
Self-reported herstel verbetert significant na heu-
previsie. Er is een discrepantie tussen objectief en 
self-reported herstel.

J.M. Reuver, R. Wagenmakers, R. Stewart, 
I. van den Akker-Scheek, I. Kraai, W. Zijlstra, M. Stevens.
joostreuver@hotmail.com
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Wie zijn wij
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis is onderdeel van CuraMare 
en behoort tot de groep van kleinere, maar ook tot de groep van 
snelstgroeiende ziekenhuizen in Nederland, met poliklinische 
faciliteiten in Hellevoetsluis en Brielle. Het ziekenhuis is 
gelegen in een zeer aantrekkelijke woonomgeving op slechts 
45 autominuten van Rotterdam.

De medische staf telt 60 specialisten, er werken 700 
gemotiveerde medewerkers. Jaarlijks komen meer dan 45.000 
mensen op de poliklinieken en worden ruim 8.000 patiënten 
opgenomen. Daarnaast vinden nog bijna 6.000 opnamen in 
dagverpleging plaats. 

U biedt
Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden, interesse 
in de orthopedie in zijn volle breedte, ambitie ten aanzien van 
ontwikkelingen in het vakgebied (met name de artroscopische 
chirurgie), interesse en bereidheid te participeren in de 

traumatologie, affiniteit met management- en bestuurlijke taken 
en bereidheid hierin actief te participeren.

Wij bieden
Samenwerking in een dynamisch team, uitstekende faciliteiten, 
een nieuwe volledig ingerichte Orthopaedie OK (speciaal voor 
u bijgebouwd), de mogelijkheid om de nieuwste ontwikkelingen 
op orthopaedisch terrein te implementeren, gemotiveerde 
verpleegafdeling en OK, een nieuwe polikliniek, de ruimte 
om uw eigen aandachtsgebied te ontwikkelen en een fulltime 
werkweek in 4 dagen (deeltijd is bespreekbaar).

De maatschap
De nieuw te formeren maatschap orthopedie bestaat na uw 
komst uit twee of drie orthopaeden. De maatschap wordt 
ondersteund door ziekenhuisartsen en een physician assistant. 
De medische staf is zowel georganiseerd in een vereniging 
medische staf als in een stafmaatschap.

Informatie
Nadere informatie wordt u graag verstrekt door dr. J. Roorda, 
orthopaedisch chirurg en dr. P.C. van der Velden, medisch lid 
Raad van Bestuur via telefoon 0187 60 73 00.

Uw sollicitatie
Uw schriftelijke sollicitatie met cv kunt u richten aan: 

Raad van Bestuur t.a.v. Dr. P.C. van der Velden
Het Van Weel-Bethesda Ziekenhuis
Postbus 153  3240 AD MIDDELHARNIS

Of per e-mail: dmz@vanweelbethesda.nl

Bent u een enthousiaste orthopaedisch chirurg

of bijna klaar met uw opleiding? Welkom in ons team!

CuraMare biedt thuiszorg, intramurale verpleging en 

verzorging, verloskundige zorg en ziekenhuiszorg 

op Goeree-Overflakkee, westelijk Voorne-Putten en 

omliggende gebieden. Dagelijks spannen meer  

dan 1.800 professionele medewerkers  

zich met hart en ziel in voor de  

best mogelijke zorg!

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

www.vanweelbethesda.nl

z i e k e n h u i s

Rotterdam

Ziekenhuis  
Dirksland
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Verenigingsnieuws

Overlijdensbericht Dr Bert de Gruijter (1955)

Bericht van de Orde ivm voornemen Klink medisch specialisten via het 
ziekenhuis te budgetteren

NOV-vacaturebank met 21 vactures: voortaan zonder etiketten

Cursus Epidemiologie Collegium Chirurgicum Neerlandicum (CCnE), 
25 - 26 oktober 2010, Zwolle 3 juni 2010 

Geachte collegae,

Ons bereikte het verdrietige bericht dat onze 
collega dr. Bert de Gruijter op 23 mei jl. op 54-jarige 

Van de Orde van Medisch Specialisten ontvingen de 
NOV het volgende bericht:

De minister heeft op 26 april 2010 aan de Eerste 
en Tweede kamer zijn voornemen bekend gemaakt 
om de medisch specialisten vrij beroepsbeoefe-
naren onder het budget van de ziekenhuizen te 
brengen (mede op verzoek van de Tweede Kamer 
zelf). Ondanks een lobby/brief van de Orde en NVZ 
heeft de Eerste en Tweede de minister groen licht 
gegeven om een budgetmodel voor medisch speci-
alisten in te voeren. Momenteel ligt er een consul-
tatiedocument voor van de NZa inzake de invoering 

Wilt u een vacature onder de aandacht brengen 
van NOV-leden?
Bent u op zoek naar een nieuwe betrekking?
Maak gebruik van de NOV-vacaturebank.
Deze vacaturebank bevat uitsluitend vacatures die 
door de NOV-leden zijn aangemeld en/of die in 
Medisch Contact werden geplaatst.

Vacatures meldt u gratis aan.

Het Collegium Chirurgicum Neerlandicum, als 
bindende factor voor een groot aantal meer inva-

leeftijd is overleden. Wij gedenken hem en onze 
gedachten gaan uit naar zijn familie en naasten.

Dr. J.B.A. van Mourik, voorzitter NOV

van budgettering honoraria medisch specialisten. 
Het document heeft de vorm van een powerpoint-
presentatie. De Orde en andere partijen (NVZ, ZN 
en ZKN) hebben de mogelijkheid om tot 16 juni 
2010 antwoord te geven op de consultatievragen 
en commentaar op het consultatiedocument.  Op 
woensdag 9 juni is er in dit kader bij de NZa een 
(niet openbare) consultatiebijeenkomst.

Het plan van de minister is in fiscale zin een zeer 
grote bedreiging voor het vrij beroep. De Orde vindt 
de plannen onacceptabel en heeft alle overleg met 
de minister opgeschort. 

Ze worden 1 maand na de beoogde indienstre-
ding uit de vacaturebank verwijderd. Een her-
nieuwde aanmelding of aanpassing van de datum 
is mogelijk.

De vacatures staan op de website en zijn voor alle 
leden zichtbaar.
De NOV verstrekt geen etiketten meer om vacatures 
per post te distribueren.

sie-ve specialismen, heeft mede als doel de weten-
schappelijke vorming te stimuleren. 
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Pers Bericht: Nederlands Top Instituut investeert in jonge getalenteerde 
onderzoekers op het gebied van biomedische materialen 26 mei 2010 

Start de zomer met de digitale richtlijntoets [4 accreditatiepunten]

Het Nederlandse BioMedical Materials (BMM) 
programma liet vandaag weten 6,5 miljoen euro 
te investeren in vier onderzoeksprojecten op het 
gebied van nieuwe biomedische materialen en hun 
therapeutische toepassing. Drie van de projecten 
zijn het resultaat van BMM’s initiatief om te inves-
teren in jonge getalenteerde onderzoekers op het 
gebied van biomedische materialen. Het vierde 
goedgekeurde project is afkomstig van een eerdere 
projectronde op het gebied van ‘op maat gemaakte 
medicijntherapieën met behulp van beeldgestuurde 
technieken en doelgerichte medicijnafgifte’. Met 
de goedkeuring van deze 4 projecten telt de totale 
projectportfolio van BMM nu 17 R&D projecten met 
een totaal budget van ruim 85 miljoen euro. Het 
BMM consortium telt 52 partners, zowel publiek als 
privaat. De Nederlandse overheid voorziet in 50% 
van de financiering.

De strategische onderzoeksagenda van BMM richt 
zich specifiek op de ziektegebieden hart- en vaat-
ziekten, spier- en skeletaandoeningen en nierziek-
ten als ook de toepassingsgebieden biomedische 
coatings en gerichte medicijn afgifte.

De drie projecten uit de jonge onderzoekers ronde 
die vandaag financiering hebben ontvangen adres-
seren elk een vraagstelling uit een van de door BMM 
gespecificeerde ziektegebieden. Dr. J. Sluijter 

Het gebruik van epidemiologische technieken 
vormt niet alleen de basis voor het opzetten van 
onderzoek, maar geeft ook handvatten om publica-
ties kritisch te beoordelen.

Daarom vindt op 25 en 26 oktober, in Zwolle, de 
Cursus Epidemiologie Collegium Chirurgicum 

Sinds januari 2010 kunt u gebruikmaken van de 
eerste digitale richtlijntoets, en wel die betref-
fende de 'Diagnostiek en behandeling van heup- en 
knieartrose'.
Het betreft een webbased applicatie waarmee u 
uw kennis over de inhoud van de richtijn test.
Scoort u minimaal 70% goed (meerkeuzevragen en 
casuïstiekvragen), dan krijgt u automatisch 4 ac-
creditatiepunten bijgeschreven op uw persoonlijke 
GAIA-account.

van UMC Utrecht ontvangt 1,3 miljoen euro voor 
zijn onderzoek naar het ontwikkelen van nieuwe 
therapieën ter verbetering van de hartfunctie na 
een hartaanval. Dr. C. Arts van MUMC+ krijgt 1,9 
miljoen euro voor zijn onderzoek naar een nieuwe 
behandelmethode voor patiënten met scoliose, een 
complexe 3-D groeiafwijking van de wervelkolom. 
Het laatste project is afkomstig van Dr. J. Rotmans 
van LUMC, hij krijgt 1,3 miljoen euro voor zijn idee 
om in nierdialyse patiënten nieuwe toegangswegen 
tot de bloedbaan te creëren.

“We zijn erg blij dat ons jonge onderzoeker initi-
atief zulke getalenteerde jonge wetenschappers 
heeft aangetrokken” stelt Professor Frank Baaijens, 
wetenschappelijk directeur van BMM.

In reactie op de goedkeuring van het DialysisXS 
project stelt Tom Oostrom, adjunct directeur van 
de Nierstichting Nederland, één van de partners 
in dit project: “Met het DialysisXS project wordt 
een echte innovatie in gang gezet voor een groot 
probleem dat patiënten en behandelaars in de dia-
lysezorg ervaren”.

BMM’s zogenaamde Young Investigator Call opende 
in juli 2009 en was specifiek gericht op jonge on-
derzoekers die minder dan 10 jaar geleden hun 
promotieonderzoek hadden afgerond. De project-

Neerlandicum (CCnE) plaats.
Het doel van deze cursus is een kritische blik te 
krijgen op wetenschap.

De cursus is bestemd voor artsen die in opleiding 
zijn voor een chirurgisch specialisme en andere 
medisch specialismen, dan wel stafleden.

Om deel te kunnen nemen, hebt u uw gebruikers-
naam en wachtwoord van de NOV website nodig. 
Logt u hiermee in op de richtlijntoets, dan wordt 
automatisch voor u een abonnement op deze e-
learning module aangemaakt. 

Via deze link neemt u deel aan de richtijntoets: 
www.rep-online.nl/redirect/
go?courseld=8PkTvHgwX1vwNS-bR7ww0A
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groep moest uit ten minste 2 partners bestaan, 
waarvan in ieder geval 1 industrie. Het maximale 
onderzoeksbudget mocht niet groter zijn dan 2 
miljoen euro. In tegenstelling tot eerdere project-
rondes van BMM, werd nu niet alleen gekeken naar 
het project voorstel en het onderliggende consor-
tium, maar ook naar de kwaliteiten van de jonge 
onderzoeker die aan het hoofd staat van het con-
sortium.

Over BMM
BMM (het BioMedical Materials program) is een 
Nederlands publiek-privaat samenwerkings-ver-
band, dat zich richt op onderzoek en ontwikkeling 

op het gebied van biomedische materialen. Met 
een totaal budget van 90 miljoen euro, richt BMM 
zich op de ontwikkeling en toepassing van nieuwe 
therapieën om chronisch weefsel- en orgaanfa-
len te voorkomen. Inzet is een verbetering in de 
kwaliteit van leven. BMM wordt gefinancierd door 
de Nederlandse overheid (50%), universitaire in-
stellingen (25%) en het bedrijfsleven (25%).

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen 
met Dr. D.M.J. Curfs, communicatie manager en 
programma coördinator (+31 (46) 476 1333) of 
email (info@bmm-program.nl).

Samenstelling: 75 mg of 110 mg dabigatran etexilaat (als mesilaat) per 
capsule. Farmacotherapeutische categorie: directe trombineremmers. Far-
maceutische vorm: harde capsules. Therapeutische indicaties: Primaire 
preventie van veneuze tromboembolische (VTE) aandoeningen bij volwassen 
patiënten die electief een totale heupvervangende operatie (THO) of een to-
tale knievervangende operatie (TKO) hebben ondergaan. Dosering en wijze 
van toediening: Preventie VTE na electieve TKO; éénmaal daags 220 mg, 
ingenomen als 2 capsules van 110 mg. De behandeling dient binnen 1-4 uur 
nadat de operatie heeft plaatsgevonden te worden gestart met 1 capsule, 
en dient daarna gedurende 10 dagen te worden voortgezet met 2 capsules 
éénmaal daags. Preventie VTE na electieve THO: éénmaal daags 220 mg, 
ingenomen als 2 capsules van 110 mg. De behandeling dient binnen 1-4 uur 
nadat de operatie heeft plaatsgevonden te worden gestart met 1 capsule, en 
dient daarna gedurende 28-35 dagen te worden voortgezet met 2 capsules 
éénmaal daags. Zolang geen hemostase is vastgesteld moet het begin van de 
behandeling bij TKO en THO worden uitgesteld. Begint de behandeling niet op 
de dag van de operatie, dan moet worden gestart met éénmaal daags 2 cap-
sules. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor het actieve bestanddeel of 
voor één van de hulpstoffen, ernstig verminderde nierfunctie (creatininekla-
ring < 30 ml/min), actieve, klinisch signifi cante bloedingen, orgaanlaesies 
met het risico op bloedingen, spontane of farmacologisch verminderde he-
mostase, verminderde werking van de lever of leveraandoeningen die naar 

verwachting invloed hebben op de overleving, gelijktijdige behandeling met 
kinidine. Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen voor gebruik: Bij 
patiënten met een matig verminderde nierfunctie (creatinineklaring 30-50 
ml/min) en ouderen (> 75 jaar) is de aanbevolen dosis 150 mg per dag, 
ingenomen als 2 capsules van 75 mg. ALT dient standaard bepaald te worden 
tijdens preoperatief onderzoek. Bij patiënten met verhoogde leverenzymen > 
2 maal ULN, wordt dabigatran niet aanbevolen. Er is geen ervaring bij kinde-
ren en adolescenten. Anesthesie via een postoperatieve inwendige epidurale 
katheter wordt niet aanbevolen. Na het verwijderen van de katheter moet ten 
minste twee uur gewacht worden met de eerste toediening van dabigatran. 
Interacties met andere geneesmiddelen: Dabigatran wordt niet gemeta-
boliseerd door het cytochroom-P450-systeem en hebben geen effect in vitro 
op menselijke cytochroom-P450-enzymen. Hieraan gerelateerde interacties 
tussen geneesmiddelen worden daarom niet verwacht bij dabigatran. Dabi-
gatran etexilaat is een substraat van de effl uxtransporter P-glycoproteïne.
Voorzichtigheid is geboden met sterke P-glycoproteïneremmers en induc-
toren. Bij patiënten die gelijktijdig dabigatran en amiodaron of verapamil 
gebruiken dient de dosering verlaagd te worden tot 150 mg dabigatran per 
dag. Bij patiënten met matige nierinsuffi ciëntie die gelijktijdig dabigatran en 
verapamil gebruiken dient een dosis van 75 mg dabigatran overwogen te 
worden. Bij patiënten die gelijktijdig dabigatran en claritromycine gebruiken 
dient nauwgezet klinisch toezicht te worden gehouden, in het bijzonder wat 
betreft het optreden van bloedingen, speciaal bij patiënten met milde tot ma-
tige nierinsuffi ciëntie. Het wordt aanbevolen om 24 uur na de laatste van da-

bigatran dosis over te stappen op parenterale anticoagulantia. Het wordt niet 
aangeraden met de toediening van dabigatran te beginnen vóór het tijdstip 
van de volgende geplande dosis parenteraal anticoagulans. Combinaties van 
dabigatran met ongefractioneerde heparines en heparinederivaten, hepari-
nes met laag moleculair gewicht, fondaparinux, desuridine, trombolytische 
middelen, GPIIb/IIIa receptor antagonisten, clopidogrel, ticlopidine, dextran, 
sulfi npyrazon en vitamine K antagonisten worden niet aanbevolen. Bijwer-
kingen: De meest gemelde bijwerkingen zijn bloedingen. Deze kwamen in 
totaal bij ongeveer 14% van de patiënten voor; ernstige bloedingen (inclusief 
wondbloedingen) werden zelden gerapporteerd in het klinisch onderzoek 
(minder dan 2%). Ernstige bloedingen kunnen, ongeacht waar ze in het 
lichaam optreden, leiden tot invaliditeit, levensbedreigend zijn of zelfs een 
dodelijke afl oop tot gevolg hebben. Indien ernstige bloedingen optreden moet 
de behandeling worden gestopt en de bron van de bloeding worden onder-
zocht. Er is geen antidotum voor dabigatran. Verpakking: Pradaxa 75 mg 
en 110 mg worden geleverd in aluminium blisterverpakkingen van 30 stuks.  
Afl everstatus: U.R. Registratie: EU/1/08/442/002, EU/1/08/442/006. 
Regi-stratiedatum 18 maart 2008. Vergoeding en prijzen: Pradaxa wordt 
volledig vergoed binnen het GVS. Voor Prijzen, zie KNMP taxe. Voor volle-
dige productinformatie is de 1B tekst op aanvraag beschikbaar. Boehringer 
Ingelheim bv., Comeniusstraat 6, 1817 
MS Alkmaar. Tel. 0800-2255889. Da-
tum herziening van de tekst: oktober 
2009. Referentie: [1] IB-tekst Pradaxa®

VERKORTE PRODUCTINFORMATIE PRADAXA®

VERKORTE PRODUCTINFORMATIE
ARCOXIA® 30 mg filmomhulde tabletten
ARCOXIA® 60 mg filmomhulde tabletten 
ARCOXIA® 90 mg filmomhulde tabletten
ARCOXIA® 120 mg filmomhulde tabletten
Samenstelling
30, 60, 90 of 120 mg etoricoxib.
Indicaties
Symptomatische verlichting van artrose, reumatoïde artritis (RA), spondylitis 
ankylopoetica en de pijn en verschijnselen van ontsteking bij acute jichtartritis. 
De beslissing om een selectieve COX-2-remmer voor te schrijven dient geba-
seerd zijn op een beoordeling van het totale risico van de individuele patiënt.
Contra-indicaties
Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de 
hulpstoffen; actief ulcus pepticum of GI-bloeding; patiëntenbij wie broncho-
spasmen, acute rhinitis, neuspoliepen, angioneurotisch oedeem, urticaria, 
of allergie-achtige reacties zijn opgetreden na gebruik van acetylsalicylzuur 
of NSAIDs, waaronder COX-2-remmers; zwangerschap en borstvoeding; 
ernstige leverdisfunctie (Child-Pugh-score ≥ 10); een geschatte creatinineklar-
ing <30 ml/min; kinderen en adolescenten beneden 16 jaar; een inflammatoire 
darmziekte; congestief hartfalen (NYHA II-IV); patiënten met hypertensie 
bij wie de bloeddruk boven de 140/90 mmHg blijft en niet onder controle 
is; aangetoonde ischemische hartziekte, perifeer arterieel vaatlijden en/of 
cerebrovasculaire ziekte.
Waarschuwingen/voorzorgen 
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een voorgeschiedenis van 
gastro-intestinale aandoeningen, zoals ulceratie en GI-bloeding. Het risico 
op gastro-intestinale bijwerkingen neemt verder toe als etoricoxib gelijktijdig 
wordt gebruikt met acetylsalicylzuur (zelfs bij lage doses). Bij patiënten met 
een voorgeschiedenis van ischemische hartziekte; bij patiënten met een al 
bestaande aanzienlijk verminderde nierfunctie, onbehandeld hartfalen, of 
cirrose moet controle van de nierfunctie worden overwogen. De resultaten 
van klinische studies suggereren dat het gebruik van geneesmiddelen uit de 
klasse van de selectieve COX-2-remmers gepaard kan gaan met een verhoogd 

risico op trombotische voorvallen, in het bijzonder myocardinfarct en beroerte 
ten opzichte van placebo en sommige NSAIDs. Aangezien de cardiovasculaire 
risico’s van etoricoxib kunnen toenemen met de dosis en duur van de bloot-
stelling, dient de kortst mogelijke behandelingsduur en de laagste effectieve 
dagdosis toegepast te worden. Patiënten met belangrijke risicofactoren voor 
cardiovasculaire voorvallen (bijv. hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mel-
litus, roken) dienen slechts na zorgvuldige overweging te worden behandeld 
met etoricoxib. Gezien het ontbreken van een plaatjesremmend effect zijn 
COX-2-selectieve remmers geen substituut voor acetylsalicylzuur ter profylaxe 
van trombo-embolische cardiovasculaire ziekten. Daarom dienen behan-
delingen met aggregatieremmers niet gestopt te worden. Alle niet-steroïdale 
anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s), waaronder etoricoxib, kunnen 
gepaard gaan met nieuw of recidiverend congestief hartfalen. Voorzichtigheid 
moet worden betracht bij patiënten met een voorgeschiedenis van hartfalen, 
linkerventrikeldisfunctie of hypertensie en bij patiënten bij wie oedeem al om 
een andere reden bestond. Etoricoxib gaat mogelijk gepaard met frequentere 
en sterkere hypertensie dan sommige andere NSAIDs en selectieve COX-
2-remmers, vooral bij hoge doses. Daarom moet vóór behandeling met 
etoricoxib de hypertensie onder controle zijn en moet tijdens behandeling met 
etoricoxib speciale aandacht worden gegeven aan controle van de bloeddruk. 
Bloeddrukcontroles moeten binnen twee weken na instelling van de behandel-
ing en periodiek daarna plaatsvinden. Als de bloeddruk aanzienlijk stijgt, moet 
een alternatieve behandeling worden overwogen.
Als tijdens de behandeling bij patiënten de functie van een van de bovenge-
noemde orgaansystemen achteruitgaat, dienen passende maatregelen 
genomen te worden en dient stopzetting van de behandeling met etoricoxib 
te worden overwogen. Ouderen en patiënten met een nier-, lever- of hartfunc-
tiestoornis die etoricoxib gebruiken moeten onder passend medisch toezicht 
blijven. Voorzichtigheid moet worden betracht bij de instelling van behandeling 
met etoricoxib bij patiënten met dehydratie. Etoricoxib kan koorts en andere 
ontstekingsverschijnselen maskeren. Via post-marketing surveillance werden 
ernstige huidreacties, waarvan sommige fataal, waaronder exfoliatieve derma-
titis, syndroom van Stevens-Johnson en toxische epidermale necrolyse zeer 
zelden gerapporteerd in verband met het gebruik van NSAIDs, waaronder 

etoricoxib en enkele selectieve COX-2-remmers.
De hoeveelheid lactose in iedere tablet is waarschijnlijk niet voldoende om 
intolerantieverschijnselen op te wekken. 
Bijwerkingen:[Zeer vaak (≥ 1/10) Vaak (≥ 1/100 tot < 1/10) Soms (≥ 1/1000 
tot < 1/100) Zelden (≥ 1/10.000 tot < 1/1000) Zeer zelden (< 1/10.000), niet 
bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)]
Infecties en parasitaire aandoeningen: Soms: gastro-enteritis, infectie van 
de bovenste luchtwegen, urineweginfectie
Immuunsysteemaandoeningen: Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties, 
waaronder angio-oedeem, anafylactische/anafylactoïde reacties, waaronder 
shock
Voedings- en stofwisselingsstoornissen:Vaak: oedeem/vochtretentie Soms: 
meer of minder eetlust, gewichtstoename
Psychische stoornissen: Soms: angst, depressie, verminderde scherpzin-
nigheid Zeer zelden: verwarring, hallucinaties
Zenuwstelselaandoeningen: Vaak: duizeligheid, hoofdpijn Soms: dysgeusie, 
slapeloosheid, paresthesie/hypo-esthesie, slaperigheid
Oogaandoeningen: Soms: wazig zien, conjunctivitis Evenwichtsorgaan- en 
ooraandoeningen: Soms: tinnitus, vertigo
Hartaandoeningen: Vaak: hartkloppingen Soms: boezemfibrilleren, conges-
tief hartfalen, niet-specifieke ECG-veranderingen, myocardinfarct*
Bloedvataandoeningen: Vaak: hypertensie Soms: opvliegers, cerebrovascu-
lair accident*, TIA Zeer zelden: hypertensieve crisis
Ademhalings-, borstkast- en mediastinumaandoeningen: Soms: hoest, 
dyspnoe, epistaxis Zeer zelden: bronchospasme
Maag-darmstelselaandoeningen: Vaak: maag-darmstoornissen (zoals 
buikpijn, winderigheid, zuurbranden), diarree, dyspepsie, epigastrische pijn, 
misselijkheid Soms: opgezette buik, zure reflux, gewijzigd patroon van 
darmperistaltiek, constipatie, droge mond, gastroduodenaal ulcus, prikkel-
baredarmsyndroom, oesofagitis, zweertjes in de mond, braken, gastritis Zeer 
zelden: ulcus pepticum, waaronder gastro-intestinale perforatie en bloeding 
(voornamelijk bij ouderen)
Lever- en galaandoeningen: Zeer zelden: hepatitis
Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak: ecchymosis Soms: faciaal oedeem, 

pruritus, uitslag Zeer zelden: urticaria, syndroom van Stevens-Johnson, 
toxische epidermale necrolyse
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Soms: spierkramp/
spasme, musculoskeletale pijn/stijfheid 
Nier- en urinewegaandoeningen: Soms: proteïnurie Zeer zelden: nier-
insufficiëntie, waaronder nierfalen, meestal reversibel bij stopzetting van 
de behandeling 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
Vaak: asthenie/vermoeidheid, griepachtige aandoening
Soms: pijn op de borst
Onderzoeken: Vaak: verhoging van ALT of AST Soms: verhoogd BUN, ver-
hoogd creatinefosfokinase, verlaagd hematocriet, verminderd hemoglobine, 
hyperkaliëmie, verminderd aantal leukocyten, verminderd aantal trombo-
cyten, verhoogd serumcreatinine, verhoogd urinezuur. Zelden: verlaagd 
natriumgehalte in het bloed
De volgende ernstige bijwerkingen zijn gemeld in samenhang met het gebruik 
van NSAID’s en kunnen voor etoricoxib niet worden uitgesloten: nefrotoxiciteit 
waaronder interstitiële nefritis en nefrotisch syndroom; hepatotoxiciteit waar-
onder leverfalen, geelzucht en pancreatitis.
Farmacotherapeutische groep:
Farmacotherapeutische categorie: anti-inflammatoire en antireumatische 
producten, niet-steroïden, coxibs, ATC Code: MO1 AH05
Afleverstatus
UR
Vergoeding en prijzen: ARCOXIA wordt volledig vergoed. Voor prijzen: 
zie ZI-index.
Raadpleeg de volledige productinformatie (SPC) voordat u ARCOXIA 
voorschrijft. 

Januari 2009
Merck Sharp & Dohme BV
Waarderweg 39
2031 BN HAARLEM
Tel: 023-5153153
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1. Kopij en illustraties worden in enkelvoud ingezonden.

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Kopij en illustraties worden ingezonden aan het redactieadres:
dr. A. de Gast, hoofdredacteur
Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn
Secretariaat Orthopedie
Postbus 80250, 3508 TG Utrecht, 
Tel: 030-6970970 (privé), E-mail: ntvo@diakhuis.nl

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

10. Toestemming van de auteur(s) en de uitgever is vereist voor het 
gebruik van eerder gepubliceerd materiaal en dient het manuscript 
te vergezellen bij de aanbieding voor publicatie.
Manuscripten die betrekking hebben op onderzoek bij (proef)
personen worden slechts geaccepteerd op voorwaarde dat in de 
tekst vermeld staat dat de studie is goedgekeurd door de Medische 
Ethische Commissie van de instelling, waar het onderzoek heeft 
plaatsgevonden. Manuscripten die betrekking hebben op onderzoek 
bij proefdieren worden slechts geaccepteerd op voorwaarde dat in 
de tekst vermeld staat dat de studie is goedgekeurd door de Dier 
Experimenten Commissie van de instelling, waar het onderzoek 
heeft plaatsgevonden.
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  augustus 2010
 11 Juridische aspecten van het beroepsmatig handelen - Rotterdam (NL) 
 17 Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - Groningen (NL) 
 19 Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - Groningen (NL) 
 23 SPSS - Nijmegen (NL) 
 26 Biometrie - Nijmegen (NL) 

  september 2010
 1 SCEN-artsen bijeenkomsten 2010 
 2 Cursus 1: Teach the Teacher: Didactische Basisprincipes - Amsterdam (NL) 
 2 Invoering individueel functioneren medisch specialisten (IFMS) - Ede (NL) 
 2 Teach the Teacher 2 - Almelo (NL) 
 6 Masterclass Patiëntveiligheid - (NL) 
 7 Advanced Trauma Life Support provider cursus - Riel (NL) 
 7 Timemanagement: een mooie tijd! - Rotterdam (NL) 
 7 Verdiepingsmodule: leren van ervaring - Amsterdam Zuid-Oost (NL) 
 7 Werkgroep Orthopedie Overzee - Utrecht (NL) 
 9 Advanced Trauma Life Support provider cursus - Riel (NL) 
 9 Een kritische beschouwing van de behandeling van Osteoporose - Ewijk (NL) 
 9 Train de trainers 2010 - Leiden (NL) 
 13 AOTrauma Principes van Operatieve Fractuurbehandeling - Oisterwijk (NL) 
 14 Traumaoverleg Traumacentrum West-Nederland - Den Haag (NL) 
 14 Visitatietraining - Utrecht (NL) 
 14 Werkgroep Kinderorthopedie - Utrecht (NL)  
 15 Beoordelings- en functioneringsgesprekken - Zwolle (NL) 
 15 Expertisetraining Patiëntveiligheid - ? (NL) 
 15 Werkgroep Voet en Enkel bijeenkomst - Utrecht (NL) 
 16 Een kritische beschouwing van de behandeling van Osteoporose - Vught (NL) 
 16 Stralingsdeskundigheid 4A/M - Amsterdam (NL) 
 16 Teach the Teacher 1 - Groningen (NL) 
 16 Train de Arts tot Opleider: Basistraining Clinical Teaching 
 17 AOTrauma Bekken Symposium - Oisterwijk (NL) 
 21 Een kritische beschouwing van de behandeling van Osteoporose - Rhoon (NL) 
 21 Regioavond voor chirurgen en orthopeden - Groningen (NL) 
 21 Schrijf een artikel! - Zeist (NL) 
 21 Train de Arts tot Opleider: Basistraining Toetsen op de Werkplek 
 22 One size fits all? De arts als aandeelhouder - Utrecht (NL) 
 22 Organiseren en managen van de maatschap - Utrecht (NL) 
 23 Cursus 1: Teach the Teacher: Didactische Basisprincipes - Amsterdam (NL) 
 23 Efficiënt lezen voor medici - Zeist (NL) 
 23 Praktische stralingshygiëne voor medisch specialisten en aios, 
  deskundigheid 4A/M - Nijmegen (NL) 
 23 Teach the Teacher: basismodule Communicatietraining - Lage Vuursche (NL) 
 23 Teach the Teacher: basismodule Communicatietraining - Amsterdam Zuid-Oost (NL)
 23 Teach the Teacher: Startmodule Modernisering - Amsterdam Zuid-Oost (NL) 
 23 Train de Arts tot Opleider: Basistraining Clinical Teaching 
 
  oktober 2010
 23 VOCA Congres 2010: Spine Surgery - Rotterdam (NL)

Congres-, bij- en nascholingsagenda

Meer informatie? Zie besloten deel NOV-website: www.orthopeden.org
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Wat we ook bedenken, 
onderzoeken of
produceren zorgt voor
kwaliteit van leven

Mobiliteit houdt Mathys al meer dan 50 jaar in beweging.
Onze innovatieve en bewezen concepten met gebruiksvriendelijk
instrumentarium zijn al miljoenen keren toegepast.

Dagelijks houden de heup-, knie- en schouderimplantaten tesamen met 
de biomaterialen van Mathys over de hele wereld mensen in beweging.

Mathys Orthopaedics B.V.

www.mathysmedical.com
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