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Ben weer eens in de Verenigde Staten. Gezeten bij de waterval 
(in de tuin) denk ik terug aan de verbazing over een gesprek met 
een Amerikaanse vriend. Hij is gepensioneerd en geïnteresseerd 
in de gezondheidszorg. Hij bevroeg me over het Nederlandse 
gezondheidzorgsysteem en relateerde zijn vragen aan mij aan de 
gebeurtenissen rond een sleutelbeenbreuk van zijn echtgenote. 
Natuurlijk opgelopen tijdens een skivakantie jongstleden februari 
in Aspen, want zo gaat dat in die kringen. De eerste reactie na de 
fractuur was het zoeken naar de beste dokter in de USA op dat 
gebied, geld speelt geen rol. Het idee was dat de lokale dokters in 
het skigebied niet van de beste soort zouden zijn. Mis. Dat waren 
ze wel, want met een ziekenhuis onder aan de piste doe je niet veel 
anders dan ski-traumata behandelen. Dus lokaal opgelost. Een goede 
Amerikaan is niet verlegen als het gaat om inkomen, dus ook dat kwam 
aan de orde. Eerst natuurlijk smakelijk gelachen om het mijne. 
Ik schaam mij er niet voor hoor, maar in verhouding is er alle reden om 
te lachen. Helaas, in de betekenis van mij uitlachen wel te verstaan.

Het Amerikaanse systeem is toe aan vernieuwing, tenminste in de ogen 
van een Nederlandse dokter. Neem nu een cervicale spondylodese over 
3 niveau’s; het doktershonorarium bedraagt al gauw $55.000,-. Dat is 
los van wat de patiënt (verzekering) betaald voor anesthesie, OK-huur 
en ziekenhuisopname. De verklaring van de behandelende dokter 
voor dit honorarium is dat hij tenslotte ook het risico draagt voor de 
eventuele (negatieve) gevolgen. Er zijn ook dokters die nog hogere 
sommen geld vragen op een no-cure-no-pay basis. Dat staat ze vrij.

Ik begin de opbouw van dit wijkje nu steeds beter te begrijpen. 
De huizen worden ondanks de crisis ieder jaar groter (met liften, 
bioscoopzaaltjes, zwembaden etc). Wel staan er meer te koop dan 
anders en zeker niet voor minder geld.
Nu las ik in een shopping mall –off all places- dat het niet zozeer 
belangrijk is wat je hebt, maar dat het belangrijk is dat je kunt 
genieten. Waarvan dan zou een logische vraag zijn. Ik geniet van mijn 
gezin, vrienden, dierbaren en van ons mooie orthopedie vak.
Laat ik me toch maar concentreren op het in Nederland in te voeren 
honorariumbudget, dat komt er immers snel aan. Pas als het er is 
zullen we het kunnen doorgronden en het quasi-gelijktijdig invoeren 
van de DOTS, maakt het er niet gemakkelijker op. Ben benieuwd 
naar de politieke reacties in de ziekenhuizen als er een zekere 
inkomensnivellering vanuit gaat tussen de vakgroepen. Kan tot 
interessante onderwatergevechten gaan leiden. ‘You never knew what 
hit you’, zal ik maar zeggen. Ik zou zeggen krachten bundelen, daar 
bereik je meer mee.

Als ik thuis kom na deze vakantie ben ik in ieder geval weer opgeladen 
voor een sprong vooruit met ons mooie vak en ons Tijdschrift. Laat 
het politieke gedonder maar komen; ik gedij bij gedoe. Het biedt 
meer kansen dan we vaak denken. Laten we die kansen grijpen om de 
orthopedie naar een nog hoger niveau te tillen en onszelf te klasseren 
voor de hogere plaatsen op de ranglijst binnen de ziekenhuizen. 
Yes, we can!

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

Artrose van het glenohumerale gewricht (omartrose) 
is een invaliderende aandoening die resulteert in 
pijn en beperking in functioneren. Conservatieve 
behandeling kan bestaan uit aanpassing van 
belasting en levensstijl, fysiotherapie, corticoste-
roïd injecties en visco-elastische supplement in-
jecties.1 Het effect van deze behandelingen is vaak 
beperkt, vooral voor jonge actieve patiënten met 
progressieve klachten.1 Van de chirurgische opties 
zoals artroscopische debridement en microfractu-
ring, glenoidplastiek, artrodese en de schouder-
artroplastiek, resulteert de totaleschouderprothe-
se in de beste functionele uitkomst met de meest 
voorspelbare afname van pijn.1 Jonge actieve 
patiënten stellen hogere eisen aan de belastbaar-
heid en functionaliteit van de schouder in werk, 
sport en hobby’s. Door de grotere belasting op de 
prothese in vergelijking met oudere patiënten is 
de kans op loslating van de prothese toegenomen.2 
Vooral de glenoidcomponent is de zwakste schakel 
gebleken wat betreft aseptische loslating.3,4 De 
vervanging van de humeruskop alleen heeft op 
de korte termijn een afname van pijn als gevolg 
maar vooral bij een asymmetrische slijtage van het 
glenoid zal de beweeglijkheid beperkt blijven.5-7 
Op de lange termijn kan de glenoid erosie toenemen 
en pijn recidiveren.2 Bij jonge patiënten met een 
forse glenoid erosie is het combineren van een he-
mi-artroplastiek met een interpositie-artroplastiek 
een alternatief voor de totale schouder prothese. 

Meniscus interpositie-artroplastiek als behandeling 
van schouderartrose bij jonge patiënten

Karsten Ottink en Rinco Koorevaar

De meniscus interpositie-artroplastiek in combinatie met een hemi-schouderprothese is een alternatief voor de tota-
leschouderprothese als behandeling voor progressief invaliderende schouder artrose bij jonge actieve patiënten. Het 
relatief hogere activiteitsniveau van deze jonge patiëntengroep zal resulteren in een grotere belasting op de prothese. 
Potentiële problemen van loslating van het glenoidcomponent en polyethyleenslijtage zouden door de meniscus in-
terpositie-artroplastiek voorkomen worden. Dit artikel beschrijft de casus van een jonge actieve man met omartrose 
welke behandeld is met een meniscus interpositie-artroplastiek van het glenoid in combinatie met een humeruskop 
resurfacingprothese. De 2-jaars klinische en radiologische resultaten worden besproken. Aanvullend wordt er een 
overzicht gegeven van de literatuur omtrent de biologische interpositie-artroplastiek van de schouder.

Drs. K.D. Ottink, ANIOS orthopedie en drs. C.T. Koorevaar, 
orthopedisch chirurg, afdeling orthopedie, Deventer 
ziekenhuis, N. Bolkesteinlaan 75, 7416 SE Deventer
Correspondentie: Drs. K.D. Ottink
E-mail: karstenottink@gmail.com
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Een laterale meniscus allograft interpositie wordt 
op dit moment als beste optie omschreven in de 
literatuur.8,9 De verwachting van deze operatie is 
een afname van pijnklachten en een toename van 
functie zonder risico op aseptische loslating van de 
glenoid prothese.8,10-13

Wij willen u een ziektegeschiedenis presenteren van 
een jonge patiënt met een invaliderende artrose 
van het glenohumerale gewricht die behandeld 
is middels een hemi-schouderprothese gecombi-
neerd met een meniscusinterpositie-artroplastiek. 
Daarnaast zullen wij een literatuuroverzicht geven 
van de verschillende interpositie artroplastieken 
van de schouder en de resultaten hiervan.

Ziektegeschiedenis

Een 31-jarige man werd op de polikliniek Orthopedie gezien 
in verband met een pijnlijke rechter schouder. Patiënt was 
11 jaar geleden gevallen met motorcrossen met als gevolg 
een traumatische anterieure schouderluxatie. Sinds dit 
ongeval bleef patiënt klachten houden van de schouder met 
habituele schouderluxaties. Bij onderzoek bleek de insta-
biliteit mede veroorzaakt door een defect van de voorrand 
van het glenoid en er werd een Bristow-procedure verricht. 
Patiënt bleef echter klachten houden van continue pijn 
en crepitatie wat hem in zijn functie en werkzaamheden 
beperkte. Patiënt is rechts dominant en kon zijn beroep 
als metaalbewerker en zijn hobby motorcross niet meer 
uitvoeren.
Bij lichamelijk onderzoek werd een atrofie van de musculus 
deltoideus, infra- en supraspinatus rechts waargenomen. 
Er waren crepitaties palpabel en patiënt kon actief de arm 
tot 70 graden heffen waarbij de functie beperkt werd door 
pijn. De stabiliteit van het gewricht was niet betrouwbaar 
vast te stellen door de pijnklachten. 
Aanvullend röntgenonderzoek van de schouder toonde 
gewrichtsspleetversmalling en een irregulair gewrichts-
vlak met subchondrale cystevorming. De humerus stond 
in caudale subluxatie stand en er was een status na een 
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Bristow-procedure (Figuur 1). Een MRI bevestigt het rönt-
genbeeld met massale erosies, cystevorming en losse frag-
menten intra-articulair. Het labrum was niet meer herken-
baar. De supra- en infraspinatus pezen waren intact. De 

musculus subscapularis was niet goed in beeld te brengen 
door artefacten veroorzaakt door de schroef in het botblokje 
(Figuur 2). Een CT-scan toonde een non-union van het 
botblokje na de Bristow-procedure waarbij de schroefkop 
uitstak en een defect in de humeruskop had veroorzaakt. 
(Figuur 3) EMG-onderzoek toonde normale geleidingstijden 
van de nn. axilaris en suprascapularis. Concluderend was er 
sprake van een invaliderende secundaire omartrose.
Ter uitsluiting van een bacteriële artritis c.q. osteomyeli-
tis werd een 3-fasen botscan vervaardigd welke alleen een 
verhoogde doorbloeding van het gewricht laat zien in de 
late fase. Infectieparameters in het bloed waren: bezinking 
18mm/uur, C-reactive protein 8mg/L, leukocyten 7,6/nL. 
Artroscopie van de aangedane schouder liet zien dat de 
uitstekende schroef een defect in de humeruskop had ver-
oorzaakt. De schroef werd verwijderd en gewrichtsvloei-
stof, synoviale biopten en botbiopten van de humeruskop 
werden ingestuurd voor microbiologisch en histopatholo-
gisch onderzoek. De kweken waren negatief en pathologisch 
onderzoek toonde tekenen van een chronische synovitis 
zonder tekenen van osteomyelitis. 
In overleg met “werkgroep Schouder en Elleboog” van de 
Nederlandse Orthopedische Vereniging werd besloten om 
een resurfacing hemischouderprothese te combineren met 
een laterale meniscus allograft als resurfacing van het 
glenoid volgens de volgende beschreven procedure. 

Chirurgische procedure10

Via een deltopectorale benadering wordt een resurfacing 
hemiprothese van de geplaatst (Aequalis schouderprothese, 
Tornier). Het glenoid wordt gereamed tot er subcorticaal 

Figuur 1. Preoperatieve röntgen opnames van de rechter schouder: De humerus staat in caudale subluxatie 
stand en er is een status na een Bristow procedure. De gewrichtspleet is versmald en het gewrichtsvlak is 
irregulair met subchondrale cystevorming. 

Figuur 2. Pre-operatieve MRI-scan, coronale T2 Fat Sat 
opname: De supraspinatus pees is intact. Er is sprake 
van erosieve afwijkingen, subcorticale cystevorming en 
losse fragmenten intra-articulair. Het labrum is niet 
meer als zodanig herkenbaar. 
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bloedend bot zichtbaar is. Zeven oplosbare ankers worden 
rondom op de rand van het glenoid geplaatst. Een laterale 
meniscus wordt geoogst van een ontdooide knie allograft 
en de hoornuiteinden worden aan elkaar gehecht met twee 
ethylon hechtingen zodat het zich een ring vormt. Het 
dikste gedeelte van de ring wordt posterieur geplaatst. 
Alle hechtdraden van de ankers worden door de meniscus 
allograft geleid, zodat er stevige matrashechtingen worden 
verkregen. De meniscus allograft wordt naar het glenoid 
toe geparachuteerd en stevig verankerd op het glenoid. 
Enkele aanvullende hechtingen door restlabrum zorgen 
voor een uiteindelijk zeer stevige fixatie. De subscapularis 
wordt teruggehecht en er wordt een tenodese verricht van 
de lange bicepspees in de sulcus bicipitalis met behulp van 
een titanium anker.
Het postoperatief beloop was ongestoord en de nabehande-
ling bestond uit 6 weken immobilisatie in een schoudersling 
met alleen passieve oefentherapie tot 40 graden exorotatie 
en 80 graden anteflexie. Hier opvolgend werd in 6 weken de 
sling afgebouwd en actief geoefend tot 90 graden anteflexie 
en 60 graden exorotatie op geleide van de pijn. Na 3 maanden 
werd gestart met krachttraining van de rotator cuff.

Twee jaar postoperatief is de patiënt pijnvrij en tevreden 
met de functionele verbetering van zijn schouder. Hij heeft 
zich omgeschoold tot leraar en is gestopt met zijn oude 
hobby motorcrossen. De Constant Murley score laat een 
toename zien van 12 preoperatief naar 76 bij follow-up en 
de VAS score daalde van 8 preoperatief naar 0 twee jaar 
na de operatie.14,15 (Tabel 1) Bij radiologische follow-up 
zijn de voorachterwaartse opnames niet op gelijke wijze 
vervaardigd en daardoor niet vergelijkbaar maar laten de 
axiale opnames, 1 en 2 jaar postoperatief, een fraai gecen-
treerde humeruskop zien zonder toename van gewrichts-
spleetversmalling (Figuur 4).

Figuur 3. Pre-operatieve CT-scan, transversale coupe: 
Er is een non-union van het botblokje te zien waarbij 
de schroefkop uitsteekt en een defect in de humerus-
kop heeft veroorzaakt.

Figuur 4. Postoperatieve axiale röntgen opnames a. 1 
jaar postoperatief; b. 2 jaar postoperatief: De hume-
ruskop staat gecentreerd ten opzichte van het glenoid 
en er is geen evidente gewrichtspleet versmalling te 
zien 1 en 2 jaar postoperatief.

A

B

Tabel 1. Follow up
      
 Follow up Pijn VAS Constant en Murley score Anteflexie Exorotatie Abductie Endorotatie

 Preoperatief 8 12 70 -10 70 bilspleet
 2 weken 2  50 10 45 
 6 weken 1  80 10 60 
 3 maanden 0-1  100 45 80 
 9 maanden 0-1  150 50 90 Th 10
 2 jaar 0 76 150 50 90 Th 10
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Discussie

De behandeling van ernstige glenohumerale artrose 
in jonge actieve patiënten is controversieel. De 
verwachting is dat deze groep van patiënten na 
een totale artroplastiek van de schouder terug zal 
keren in een hoog niveau van activiteit, waardoor 
de krachten op de schouderprothese groot zullen 
zijn met een mogelijke vroegtijdige loslating van 
het glenoidcomponent als gevolg. Biologische re-
surfacing van het glenoid of anders genoemd de 
interpositie-artroplastiek van het glenohumerale 
gewricht, wordt al langer toegepast en beschre-
ven in de literatuur als behandeling van omartrose 
bij jonge actieve patiënten. Weefsels die zijn 
toegepast zijn autogene voorste kapsel, autogene 
fascia lata en achillespees allograft. Resultaten 
zijn echter wisselend en alleen korte termijn re-
sultaten zijn beschreven.7-10,12,13,16-20 Krishanan 
et al. behandelde 36 schouders bij jonge patiënten 
met een achillespees allograft gecombineerd met 
een hemischouderprothese. Eenendertig patiënten 
waren tevreden met het resultaat en de auteurs 
adviseren de achillespees allograft in plaats van 
het voorste kapsel of fascia lata gezien de beperkte 
weefsel dikte van deze laatste twee weefsels.19 
Elhassan en Warner et al. zijn minder positief over 
de techniek met een achillespees allograft. In een 
eigen studie zijn in 6 jaar tijd 13 jonge patiënten 
met omartrose behandeld met een achillespeesal-
lograft gecombineerd met een hemischouder-
prothese. Tien van de 13 patiënten moesten in 
gemiddeld 14 maanden gereviseerd worden en 
geconcludeerd werd dat dit geen betrouwbare be-
handeling is voor schouderartrose bij jonge actieve 
patiënten.17 Het gebruik van een laterale meniscus 
allograft zou theoretische voordelen hebben 
gezien zijn vorm, gewichtsdragende capaciteiten 
en dus mogelijke duurzaamheid vergeleken met de 
eerder genoemde interpositie weefsels.12 In vitro is 
gebleken dat de meniscusinterpositie-artroplastiek 
resulteert in een afname van de totale krachten 
die op het glenoid worden uitgeoefend waardoor 
mogelijk progressieve erosie van het glenoid wordt 
voorkomen.21 Behalve enkele case reports wordt 
meniscus interpositie artroplastiek in combinatie 
met een hemi-artroplastiek als behandeling voor 
omartrose slechts door 2 case series onderzocht. 
Wirth et al. onderzocht 27 patiënten in een pros-
pectieve studie met een follow-up van 3 jaar. De 
VAS scores, gevalideerde vragenlijsten en het be-
wegingsbereik van de schouder lieten een signifi-
cante verbetering zien. Radiologisch evaluatie liet 
een verbetering zien van eventuele preoperatieve 
subluxatie standen van de schouder. Bij follow-up 
was er wel een progressieve versmalling van de ge-

wrichtsspleet waar te nemen welke geen correla-
tie leek te hebben met een verslechtering van het 
klinische beeld.10 Nicholson et al. onderzocht 30 
patiënten in een prospectieve studie met een ge-
middelde follow-up van 18 maanden. De VAS scores, 
gevalideerde vragenlijsten en het bewegingsbereik 
van de schouder lieten een significante verbete-
ring zien bij 26 patiënten. Radiologische follow-up 
liet geen versmalling van de gewrichtsspleet zien. 
Bij 4 patiënten was er een slechter resultaat door 
infectie dan wel luxatie van het interponaat.12 
Bij 1 patiënt is na 2 jaar een arthroscopie gedaan 
in verband met persisterende pijn waarbij de 
meniscus niet herkenbaar meer aanwezig was.
Weinig is bekend over de langetermijnresultaten 
van de meniscus allograft en onduidelijk is wat 
er biologisch gezien gebeurt met de meniscus 
allograft. Bij revisieoperaties van een hemiprothe-
se gecombineerd met een achillespees allograft, 
is dit weefsel niet meer als zodanig te herkennen 
en wordt er slechts dik littekenweefsel gezien 
ter plaatse van het glenoid.17 Röntgenologische 
follow-up van patiënten met een meniscus interpo-
sitie artroplastiek gecombineerd met een hemipro-
these van de schouder, laat na 2 jaar een gewricht-
spleet versmalling zien, suggestief voor resorptie 
van de meniscus allograft.10 Deze röntgenologi-
sche achteruitgang lijkt geen directe correlatie te 
hebben met de klinische resultaten.10 Histologisch 
onderzoek na eerdere meniscustransplantaties in 
knieën laten cellen zien in het transplantaat die 
afkomstig lijken te zijn uit de synoviale membranen 
en een actieve rol hebben in de remodelling van 
het weefsel.22 De hoop is dat het interponaat dient 
als een stijger waarin synoviale cellen, chondrocy-
ten en fibroblasten kunnen migreren en fibrocarti-
lagineus weefsel vormen. 
Het kaalfrezen van de glenoidranden tot subcor-
ticaal bloedend bot, het stevig fixeren van het 
interponaat en een voorzichtige nabehandeling is 
ons inziens van groot belang om het proces van in-
tegratie van de allograft een kans van slagen te 
geven. De operatietechniek zoals beschreven in de 
casus komt overeen met de technieken beschreven 
door Themistocleous et al. en Ball et al.8,9 De na-
behandeling die wij hebben aangehouden is voor-
zichtiger als dat van een totale schouder artroplas-
tiek om luxatie van de allograft te voorkomen en 
vergroeiing met het glenoid te faciliteren.11 
Het combineren van een biologische resurfacing 
van het glenoid middels een laterale meniscus 
allograft met een humerale hemiprothese lijkt een 
veelbelovende behandeloptie voor glenohumerale 
artrose bij jonge actieve patiënten. De toepas-
sing van deze techniek heeft zich nog echter on-
voldoende bewezen met positieve lange termijn  
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resultaten en blijft ons inziens nog een experimen-
tele techniek.

Abstract

The meniscus interposition arthroplasty in combination 
with a humerus hemi-arthroplasty is an alternative for total 
shoulder arthroplasty as a treatment for progressive debili-
tating shoulder osteoarthritis in young active patients. The 
higher activity level in this young group of patients will result 
in greater demands placed on the shoulder. Potential com-
plications in total shoulder arthroplasty in young patients 
include glenoid loosening or polyethylene wear.  Biological 
interposition arthroplasty on the glenoid with a lateral 
meniscus allograft could be used to avoid these potential 
problems. This article describes a case report of a young 
active man with shoulder osteoarthritis who is treated by a 
hemi-arthroplasty of the humerus with a meniscus interpo-
sition arthroplasty. Two years follow-up of clinical and radi-
ological data reveal good results. Complementary a review 
of the literature is performed and discussed, about the bio-
logical interposition arthroplasty of the shoulder.
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Inleiding 

De sesamoïden van de hallux spelen een belang-
rijke rol bij het afwikkelen van de voet tijdens het 
lopen. Wanneer pathologie optreedt kan dit dan 
ook veel klachten met zich mee brengen. Van de 
verschillende aandoeningen van de hallux is se-
samoïditis een relatief zeldzame en daarom vaak 
niet onderkende aandoening. In deze klinische les 
willen wij de diagnostiek en behandeling van deze 
hardnekkige en invaliderende aandoening aan de 
hand van de recente literatuur uiteenzetten.

Functie 
Door hun specifieke anatomie vervullen de sesamo-
iden drie belangrijke functies.1

Ten eerste vergroten ze, door hun anatomische 
positie in de pezen van de flexor hallucis brevis 
en longus, de momentarm van deze flexoren.2 Uit 
kadaverstudies blijkt dat de kracht van de flexor 
hallucis brevis en hallucis longus met 30% afneemt 
wanneer de sesamoïden worden verwijderd.3,4

Ten tweede omgeven de sesamoïden, met het liga-
mentum intersesamoïdalis, de pees van de flexor 
hallucis longus en beschermen deze zo tegen 
directe krachtinwerking.1

Tot slot vangen ze druk op bij staan en lopen. Op 
de sesamoïden rust normaal een druk van ongeveer 
50% van het lichaamsgewicht. Gedurende hardlopen 
kan deze oplopen tot meer dan drie maal het li-
chaamsgewicht.2 

Sesamoïditis -  een klinisch perspectief

Jaap Tolk en Jeroen Nieuwenhuizen

Sesamoïditis is een hardnekkige, invaliderende aandoening van de ossa sesamoïdea (sesamoïden) van het eerste me-
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en MRI kunnen hierbij van waarde zijn.
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Sesamoïditis
Sesamoïditis is een klinische diagnose waarbij er 
sprake is van pijn ter hoogte van het sesamoïdcom-
plex, veroorzaakt door repetitieve belasting van de 
voorvoet, waarbij geen afwijkingen op de röntgen-
foto worden gevonden.2,5 In de meeste gevallen is 
het mediale os sesamoïdea aangedaan, maar ook 
beide sesamoïden of bilaterale betrokkenheid kan 
voorkomen.1,6 

Figuur 1. Schematische van het sesamoïd-complex 
van de hallux gezien vanuit plantair en een dwars-
doorsnede door MT-I (reproductie uit Christiaans I, 
Backx FJG, Stapper G. Een duurloper met een pijnlijk 
sesambeentje in de voorvoet. Ned Tijdschr Geneeskd 
2004;148:1594-8).

www.ntv-orthopaedie.nl/tolk1802/i
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Sesamoïditis komt voornamelijk voor bij jongeren, 
vaak sporters. Activiteiten die een grote belasting 
op de sesamoïden veroorzaken zijn onder meer 
lopen op hoge hakken en hardlopen.6,7 De omrin-
gende weke delen zijn regelmatig bij het ziektepro-
ces betrokken, gelijktijdig optreden van tendinitis, 
bursitis en synovitis komt vaak voor.8 Ten gevolge 
van standsafwijkingen in de voet (waaronder hallux 
valgus, pes planovalgus en pes cavus) of de aan-
wezigheid van een ossa sesamoïdea bipartita kan 
de belasting van de sesamoïden zodanig veranderd 
zijn dat klachten kunnen ontstaan (Figuur 2).2,6,9  

Klinisch beeld
De patiënt presenteert zich met pijn aan de mediale 
zijde van de voorvoet, onder het metatarsophalan-
geaal gewricht. Deze pijn is aanwezig bij belasting 
en ontstaat meestal geleidelijk.2,6,7,10

Bij lichamelijk onderzoek wordt drukpijn over 
het aangedane sesamoïd gevonden. Dit kan 
gepaard gaan met lokale zwelling en roodheid.2,11 

Bewegingsuitslagen zijn doorgaans onbeperkt, dor-
saalflexie is eindstandig pijnlijk.1,2

Door de lokale anatomie kan het lastig zijn te dif-
ferentiëren tussen drukpijn op de sesamoïden of op 
de omringende weke delen. Bruikbaar is hierbij de 
‘passive axial compression test’, waarbij allereerst 
het sesamoïd distaal gefixeerd worden bij maximale 
dorsaalflexie, waarna de hallux in plantairflexie 
wordt gebracht. De sesamoïden worden zo tegen de 
basis van de proximale falanx en het kopje van MT-1 
gecomprimeerd, dit provoceert de klachten.12 

Diagnostiek

Röntgenonderzoek 
Ter uitsluiting van andere pathologie wordt een 
belaste AP- en laterale opname en een axiale 
‘sesamoid view’ röntgenopname vervaardigt 
(Figuur 3). Ook onbelaste ‘oblique’ opnames kunnen 
bruikbaar zijn.1 Bij een aantal aandoeningen van 

de sesamoïden, zoals osteonecrose en stressfrac-
turen, wordt de beginfase vaak ook geen afwijking 
op de röntgenfoto gezien worden. Daarom worden 
deze aandoeningen aangeduid als onderdeel van 
het ‘syndroom’ sesamoïditis.13 Het onderscheid 
met sesamoïditis kan, aan de hand van conventi-
onele röntgenopnames, vaak pas na enkele weken 
worden gemaakt. Bij een stressfractuur zal een ra-
diolucente lijn zichtbaar worden, bij osteonecrose 
worden osteolyse en fragmentatie zichtbaar.7,14

Scintigrafie 
Om het ziekteproces in het sesamoïd te lokaliseren 
is een botscan geschikt.2 (Figuur 4) Bij sesamoïditis 
is een verhoogde intensiteit zichtbaar, de specifi-
citeit hiervan is echter laag.1,2,6,7,13 Andere ossale 
pathologie, zoals een fractuur en metatarsosesa-
moïdale artrose laten namelijk ook een verhoogde 
uptake zien.13 Met de botscan kan wel duidelijk 
onderscheid worden gemaakt tussen sesamoïditis 
en een fractuur.2  Afwijkingen bij stressfracturen 
en osteonecrose zullen op de botscan te zien zijn 
voordat deze op de röntgenfoto zichtbaar worden.7 
Bij osteonecrose zal de botscan juist ‘koud’ zijn.14

MRI
Op een MRI is bij sesamoïditis op T1-gewogen 

Figuur 2. Een röntgenfoto 
van de voet toont een 
bipartiet lateraal 
sesamoïd.

Figuur 3. Een axiale ‘sesamoid-view’ opname van de 
voorvoet.

Figuur 4. Een technetium scintigrafie toont een hot spot 
ter hoogte van het laterale sesamoïd van de linkervoet.
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opnames een normale tot iets verminderde in-
tensiteit zichtbaar. Bij STIR-opnames is er een 
verhoogde intensiteit waar te nemen, duidend op 
botoedeem.8,15 Deze veranderingen in signaalin-
tensiteit komen grotendeels overeen met de afwij-
kingen die gevonden worden bij een stressfractuur, 
alleen zullen in het geval van een fractuur ook op 
T1 gewogen opnames afwijkingen worden gezien.8 

CT
Op een CT-scan worden bij sesamoïditis geen spe-

cifieke afwijkingen gezien. Wel kunnen metatarso-
sesamoïdale artrose en non-union na een fractuur 
beoordeeld worden.1

Therapie

Conservatief 
De behandeling van sesamoïditis is primair con-
servatief. Hierbij is het belangrijkste aspect het 
verminderen van drukbelasting op de sesamoïden. 
Gestart kan worden met aanpassing van belastende 
activiteiten, NSAID’s en een orthese. 
Voor het verminderen van de druk op de sesamoïden 
tijdens het lopen zijn er vele verschillende schoen-
aanpassingen beschreven. Schoenen met een lage 
hak, rigide zool of een afwikkelbalk verlagen de 
druk. Patiënten kunnen ook baat hebben bij gelpads 
onder de sesamoïden en ‘C-‘ of ‘J-pads’ (Figuur 5). 
Daarnaast kan tijdelijke immobilisatie met een on-
derbeengips of een ‘walker boot’ gedurende drie 
tot zes weken overwogen worden. Wanneer de 
klachten niet verminderen, kan een lokale injectie 
met corticosteroïden worden gegeven.
Verschillende auteurs rapporteren goede re-
sultaten met de beschreven conservatieve 
therapie.1,2,5,6,10,16-18 Afhankelijk van de auteur 
wordt een periode van 2 tot 12 maanden met con-
servatieve therapie aangehouden, alvorens chirur-
gische interventie te overwegen.5,17,19

Operatief
Wanneer conservatieve behandeling faalt kan se-
samoïdectomie worden overwogen.19,20 Ook bij 
non-union van sesamoïdfracturen, artrose van het 
metatarso-sesamoïdale gewricht, osteochondritis 
en infectie kan excisie van een sesamoïd geïndi-
ceerd zijn.1 Excisie van beide sesamoïden aan één 
voet moet worden vermeden vanwege het risico op 

Tabel 1. Differentiaal diagnose bij patiënten met 
pijn ter hoogte van een os sesamoïdeus

Congenitaal
 Symptomatisch bipartite os sesamoïdeus

Traumatisch
 Acuut
  Fractuur
  Capsulair/ligamentair letsel
  Sub-/dislocatie
  Diastase multipartite sesamoid

 Chronische stress
  Sesamoïditis
  Stressfractuur
  Avasculaire osteonecrose (M. Renander)
  Chondropathie
  Bursitis subsesamoidalis
  Tendinitis flexor digitorum brevis of longus

Degeneratief
  Artrose metatarsosesamoidale gewricht
  Dislocatie sesamoiden bij hallux valgus

Inflammatoir
  Rheumatoïde arthritis
  Jicht
  Seronegatieve spondylarthropathiën

Infectieus
  Osteomyelitis
  Septische artritis

Neoplasmata
  Plantaire fibromatosis
  Synoviaal sarcoom
  Lokale nodulaire synovitis (reusceltumor)
  Tumoren v.d. perifere zenuwen

Overig
 Zenuwcompressie 
  n. digitalis medialis of lateralis

Figuur 5. Een ‘sesamoid pad’ ter ontlasting van de 
sesamoïden. (reproductie uit Christiaans I, Backx 
FJG, Stapper G. Een duurloper met een pijnlijk 
sesambeentje in de voorvoet. Ned Tijdschr Geneeskd 
2004;148:1594-8).
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het ontstaan van een klauwstand van de hallux.1,17 
Er zijn verschillende technieken voor benadering 
van het mediale en laterale os sesamoïdeus be-
schreven. Voor excisie van het mediale os sesa-
moïdeus wordt gekozen voor een mediale of een 
dorsomediale benadering. Er wordt geadviseerd de 
medioplantaire benadering te vermijden, vanwege 
het risico op verstoring van de regionale arteriële 
bloedvoorziening en vorming van een pijnlijk 
litteken op de voetzool.17

Bij de mediale benadering van het mediale os sesa-
moïdeus wordt eerst, na een longitudinale mediale 
huidincisie, de n. digitalis plantaris van de hallux 
geïdentificeerd en gemobiliseerd. Vervolgens 
worden het sesamoïd en het caput van metatarsale 
I à vue gebracht door middel van een kapselinci-
sie dorsaal van de m. abductor hallucis peesinser-
tie. De weke delen en pees van de flexor hallucis 
brevis worden proximaal en distaal van het os se-
samoïdeus gemarkeerd met een hechting, zodat 
nauwkeurig herstel hiervan kan plaatsvinden. Het 
mediale os sesamoïdeus wordt vervolgens uit de 
pees v.d. flexor hallucis brevis geëxcideerd. Het 
ontstane defect wordt zorgvuldig gerepareerd met 
speciale aandacht voor het approximeren van het 
doorgenomen flexor hallucis breviscomplex.2,16 De 
pees van de m. flexor hallucis longus wordt aan het 
begin en einde van de procedure opgezocht en ge-
controleerd om eventuele schade te voorkomen.2

Voor excisie van het laterale os sesamoïdeus kan 
gekozen worden voor een dorsolaterale, dan wel 
een plantaire benadering. In de meeste gevallen 
wordt gekozen voor een latero-plantaire benade-
ring omdat een benadering vanuit dorsaal slecht 
zicht op het os sesamoïdeus en de peesinserties 
geeft.2,17 
Bij de plantaire benadering van het laterale os 
sesamoïdeus wordt de incisie gemaakt in de in-
termetatarsale ruimte op de grens van de meta-
tarsale fatpad, om een pijnlijk plantair litteken 
te voorkomen. Allereerst wordt de n. digitalis 
plantaris van de hallux opgespoord en beschermd. 
De gemeenschappelijke pees van de m.adductor 
hallucis brevis en de m.flexor hallucis brevis wordt 
deels doorgenomen en gemarkeerd voor later 
herstel. Hierna kan het laterale os sesamoïdeus 
worden geëxcideerd. Tot slot worden het capsu-
laire defect en de doorgenomen pezen nauwkeurig 
gereconstrueerd.2,16  De pees van de flexor hallucis 
longus moet aan het begin en eind van de ingreep 
worden opgezocht en gecontroleerd om schade 
hieraan te voorkomen.

Nabehandeling
Zowel na mediale als laterale sesamoïdectomie 

wordt 2 tot 3 weken onbelast mobiliseren of mo-
biliseren met alleen hielbelasting geadviseerd. 
Verschillende technieken worden hiervoor gebruikt: 
een ‘sandwich plaster’, onderbeengips of een 
Hannover-schoen.5,16,17 Daarna kan worden belast 
op geleide van de pijn, met nog minimaal 6 weken 
een schoen met rigide zool en ondersteuning van 
het mediale gewelf.1,5

Complicaties en resultaat
Resultaten en complicaties zijn deels afhankelijk 
van de gekozen benadering en het aangedane sesa-
moïd.2 Belangrijkste complicaties zijn verergering 
van pre-existente halluxdeviatie, pijn ter hoogte 
van het litteken en vermindering van de functie 
van de hallux.5,16,17,19,20-22 Beschadiging van de 
digitale zenuwen of de pees van de flexor hallucis 
longus en wondinfecties zijn meer zeldzame 
complicaties.2,20

In oudere literatuur vallen de resultaten van sesa-
moïdectomie over het algemeen tegen en komen 
complicaties frequent voor. Mann et al. beschrij-
ven krachtsvermindering bij plantairflexie bij tot 
60% van de patiënten. In deze studie en in een 
studie van Inge en Ferguson treedt beperking van 
de postoperatieve functie op bij 33 tot 59,5 %.19,22 

Campbell et al. vonden halluxdeviatie na 10% van 
de sesamoïdectomieën.20 Het resultaat van sesa-
moïdectomie is matig: 40-50% blijft pijnklachten 
houden na de ingreep.19,20,22

In recentere publicaties van Morsi et al., Lee et al. 
en Saxena et al. worden echter beduidend minder 
complicaties en betere resultaten gerapporteerd. 
Een verminderde hallux functie wordt bij 0 tot 15 
% van de patiënten gevonden.5,16,17 Deze auteurs 
wijten een minder gecompliceerd beloop na 
operatie in vergelijking tot oudere literatuur vooral 
aan het zeer nauwkeurige herstel van de weke 
delen na excisie en het vermijden van een plantaire 
benadering voor de mediale sesamoïdectomie.16,17 

De resultaten zijn duidelijk beter: 80-90% houdt 
geen of slechts lichte pijnklachten en 95% van de 
patiënten kan binnen gemiddeld twaalf weken 
weer sporten of terug aan het werk.5,16,17 Bij pro-
fessionele sporters kunnen activiteiten zelfs binnen 
gemiddeld 7,5 weken al worden hervat.17

Conclusie
Sesamoïditis is een hardnekkige aandoening, die 
zich manifesteert als pijn ter hoogte van de sesa-
moïden. Diagnostiek kan bemoeilijkt worden door 
de uitgebreide differentiaal diagnose en röntgenfo-
to’s zonder afwijkingen. Scintigrafie en MRI kunnen 
hierbij van waarde zijn.
Conservatieve behandeling met als doel verminde-
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ring van de belasting van de sesamoïden is bij een 
groot deel van de patiënten succesvol. Wanneer 
conservatieve behandeling faalt kan sesamoïdec-
tomie worden overwogen. In oudere studies zijn 
de resultaten hiervan matig, maar in recente lite-
ratuur worden voornamelijk goede resultaten be-
schreven.

Abstract

Sesamoiditis is a persistent, debilitating condition of 
the sesamoids of the first metatarsophalangeal joint. 
Sesamoiditis clinically manifests as pain in the sesamoid. The 
cause is chronic and repetitive strain and therefore active 
young people are most affected. The initial diagnosis may 
be difficult because of the extensive differential diagnosis 
and radiographs without abnormalities. Technetium scin-
tigraphy scan and magnetic resonance imaging may be of 
value here.
The treatment is initially conservative and always focuses 
on reducing the pressure on the sesamoids. Treatment with 
rest and adjustment of activity and footwear is succes-
sful in a large proportion of patients. When conservative 
treatment is unsuccessful sesamoidectomy can be conside-
red. The results of this, as described in recent literature are 
generally good.
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Inleiding

Lisfranc letsels vormen minder dan 1% van alle 
fracturen, waarbij echter 20% van de Lisfranc 
letsels wordt gemist bij de initiële evaluatie. Bij 
inadequate behandeling kunnen de lange termijn 
gevolgen groot zijn met chronische instabiliteit en 
posttraumatische artrose tot gevolg. Het belang 
van tijdige anatomische repositie van het tarsome-
tatarsale gewricht is erkend in de behandeling van 
Lisfranc letsels. 
In de literatuur is er voldoende bewijs voor betere 
functionele resultaten na open repositie en fixatie 
(ORIF) in tegenstelling tot conservatieve behande-
ling. Echter bestaat er geen consensus omtrent de 
diverse operatieve behandelingen, waarbij de chi-
rurgische opties met name bij open fracturen niet 
evident zijn. Er is ten aanzien van de behandeling 
van open fracturen van de onderste extremiteit 
een trend waarneembaar van externe fixatie naar 
primaire interne fixatie en weke delen bedekking. 
We beschrijven een case-report over een graad III 
open Lisfranc luxatiefractuur behandeld middels 
primaire interne fixatie en weke delen behande-
ling met een review van de literatuur.

Primaire interne fixatie en weke delen 
reconstructie in de behandeling van een open 
Lisfranc luxatiefractuur
I. Sanli, Joris Hermus en M. Poeze

Het belang van anatomische repositie is erkend in de behandeling van Lisfranc letsels. Operatieve stabilisatie is geïndi-
ceerd bij dislocatie en instabiel ligamentair letsel, aangezien discongruentie in het Lisfranc gewricht leidt tot slechte 
functionele uitkomst. Schroeffixatie is de aangewezen behandeling in de stabilisatie van de mediale en middelste lon-
gitudinale pijler, fixatie met K-draden is aangewezen ter stabilisatie van de laterale longitudinale pijler bij instabiliteit. 
Primaire artrodese biedt mogelijk voordelen bij solitair ligamentair Lisfranc letsel. Bij ernstig open voorvoet trauma 
met een Lisfranc letsel kan een fixateur externe met K-draad fixatie gebruikt worden, echter wordt deze procedure 
gekenmerkt door een hoog percentage voetgewelfdeformiteiten en functionele beperkingen. De laatste jaren is er een 
trend waarneembaar van externe naar interne fixatie in de primaire stabilisatie van open fracturen van de onderste 
extremiteit. De ze ziektegeschiedenis beschrijft de behandeling van een graad III open Lisfranc luxatiefractuur met 
primaire interne fixatie en weke delen behandeling.
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Ziektegeschiedenis

Een 29-jarige man presenteert zich op de eerste hulp na 
aanvankelijke opvang in een ziekenhuis elders met een uit-
gebreid open middenvoetsletsel (Figuur 1). Patiënt is met 
het rechter onderbeen in een mesttransportband bekneld 
geraakt. Bij aanvullend onderzoek middels een X-voet en 
CT blijkt sprake van een luxatie door de lijn van Lisfranc 
met dislocatie van alle metatarsalia naar lateraal, avul-

siefractuur van de cuneiforme mediale en tevens fractuur 
van het caput os metatarsale 5. Op de CT is een duide-
lijke verstoring te zien van de ‘Roman arc’ stabiliteitspa-
troon te zien (Figuur 2). Daarnaast is bij patiënt sprake 
van een crurisfractuur van het distale 1/3 deel van het 
onderbeen met klinisch tekenen van een compartimentsyn-
droom. Patiënt wordt behandeld middels ORIF, waarbij de 
Lisfranc luxatiefractuur wordt behandeld met schroef- en 
K-draadfixatie, waarna tevens een letsel van de arteria 
dorsalis pedis met een veneus interponaat ge-anastomo-
seerd wordt en een interpositie draaiflap wordt gebruikt 
voor bedekking van het uitgebreid wekedelen letsel van de 
voet (Figuur 3). De crurisfractuur wordt behandeld met een 

Figuur 1. Volledige ex-articulatie van het Lisfranc 
gewricht.
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intramedullaire penosteosynthese. Er wordt een 4-loge fas-
ciotomie vanuit lateraal verricht van het onderbeen.
De postoperatieve foto’s tonen een goede stand van het os-
teosynthesemateriaal en patiënt wordt spoedig ontslagen 
van de afdeling met een niet belastbare gipsspalk voor 6 
weken. In verband met oppervlakkige necrose van de 
huidflap op de voet, wordt na debridement een maand later 
een Thiersch-plastiek aangelegd. De wondgenezing blijft 
hierna ongestoord. Vier maanden later wordt patiënt ter 
controle gezien op de polikliniek waarbij sprake is van een 
goed functioneel herstel waarbij de ADL-activiteiten en het 
werk zijn hervat en een dorsiflexie van de voet van 20 graden 
en plantairflexie van 40 graden zijn verkregen (Figuur 4). 

Discussie

Open letsels van de voorvoet in het Lisfranc 
gewricht zijn zeldzamer dan open letsels van de 
lange pijpbeenderen. Niettemin blijft het belang-
rijk om de basisprincipes van de behandeling van 
open fracturen te respecteren: (1) adequate an-
tibiotica; (2) vroege irrigatie en debridement; (3) 
beperkte nieuwe dissectie van de weke delen; (4) 
adequate repositie en stabiele fixatie en (5) vroege 
bedekking defect. 
Het tarsometatarsale complex kan functioneel 

ingedeeld worden in 3 pijlers. De mediale pijler 
bestaat uit de basis van metatarsale 1 en de cunei-
forme mediale, de middelste pijler uit de basis van 
de 2e en 3e metatarsale en de cuneiforme inter-
medius en de laterale pijler uit de basis van de 4e 
en 5e metatarsale en het cuboid. Een belangrijke 
factor voor stabiliteit is het ‘roman arc’ patroon, 
gevormd door de trapezoïde vorm van de cunei-
forme en de metatarsalia. Daarnaast vormt de 
basis van metatarsale 2 een hoeksteen-constructie 
tussen cuneiforme mediale en laterale, wat tevens 
een grote rol heeft in de stabiliteit van het voetge-
welf. De 3 functionele pijlers hebben implicaties 
voor diagnostiek en behandeling, aangezien de mo-
biliteit van de 3 pijlers toeneemt van de laterale 
via de mediale tot de middelste pijler, die de 
minste mobiliteit heeft. De wisselwerking tussen 
mobiliteit en stabiliteit heeft belangrijke implica-
ties voor de operatieve stabilisatie van het Lisfranc 
gewricht.1

De open repositie en interne fixatie (ORIF) is de be-
handeling van voorkeur geworden om zowel de mo-
biliteit als stabiliteit te kunnen waarborgen. Het 
voordeel van open boven percutane benadering 
is directe visualisatie van de repositie en moge-
lijkheid tot debridement van comminutieve frac-
tuurfragmenten, weke delenletsel en osteochon-
draal debris. In de literatuur is er een trend voor 
fixatie middels schroeven boven fixatie middels 
K-draden. Er zijn in de literatuur slechts 3 artikelen 
(44 patiënten) waarbij K-draden worden gepropa-
geerd ter stabilisatie.2,3,4 Aangezien bij 28 van de 
patiënten sprake was van persisterende partiële 
discongruentie, wordt K-draadfixatie tegenwoor-
dig voor deze indicatie afgeraden. Bovendien zorgt 
de schroefstabilisatie van de mediale en middelste 
longitudinale pijler zorgt voor een grotere bio-
mechanische stabiliteit in vergelijking tot stabili-
satie met K-draden.5 In een review van Stavlas et 

Figuur 2. Type-A-Myerson laterale luxatiefractuur.

Figuur 3. Schroefstabilisatie mediale en middelste 
longitudinale pijler, K-draadfixatie laterale longitudi-
nale pijler. 

Figuur 4. Resultaat 4 maanden postoperatief.
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al. wordt een gemiddelde American Orthopaedic 
Foot and Ankle Society (AOFAS) midfootscore van 
78.1 waargenomen na open repositie en schroef-
fixatie, waarbij 100 punten een uitmuntende 
uitkomst weergeeft. In dit onderzoek wordt post-
traumatische artrose waargenomen bij 49.6% 
van de patiënten, waarbij slechts bij 7.8% van de 
patiënten werd een secundaire artrodese uitge-
voerd diende te worden.6 Wel worden K-draden 
geprefereerd ter stabilisatie van de laterale lon-
gitudinale pijler, aangezien de grotere mobiliteit 
van de 4e en 5e straal van de voorvoet. Primaire 
artrodese is de laatste jaren bepleit voor specifiek 
type tarsometatarsale letsels.7 Het zou een alter-
natief behandeling kunnen zijn voor comminutieve 
intra-articulaire fracturen.8 
Over de behandeling van ernstig open voorvoet-
trauma met Lisfranc letsels wordt weinig melding 
gemaakt in de literatuur. Van oudsher wordt een 
fixateur externe met K-draden als minimaal 
invasieve behandelmethode gebruikt ter stabi-
lisatie van de fractuur of luxatie. Alhoewel deze 
behandeling ook met uitgebreide weke delen 
defecten verricht kan worden, kent deze procedure 
echter een hoog percentage van restdeformiteiten 
in het gewelf van de voorvoet tot 64% en malunion 
tot 36% van de patienten.9 Een radicale benade-
ring volgens een ‘one-stage fix and flap’ protocol, 
bestaande uit een radicale debridement, interne 
fixatie en directe weke delen reconstructie is een 
veelbelovende procedure gebleken in de behan-
deling van graad III open tibia fracturen en zou 
tevens een veilig en effectief alternatief kunnen 
bieden in de behandeling van open tarsometa-
tarsale fracturen.10 Deze casus laat zien dat een 
dergelijk alternatieve benadering bij open Lisfranc 
luxatiefracturen een behandeloptie is. 

Abstract

The importance of anatomical reduction for improved 
outcome has been recognised in the management of Lisfranc 
injuries. Operative fixation is indicated in case of disloca-
tion or unstable ligamentous injury, because discongruity 
of the Lisfranc joint can lead to deleterious functional 
outcome. Screws are the recommended method of fixation 
of the medial en middle column; K-wires are used for stabi-
lisation of the unstable lateral column. Primary arthrodesis 

can provide advantages in pure ligamentous injury. In the 
management of complex open Lisfranc fractures external 
fixation with K-wires can be used, but often results in a high 
percentage of arc deformities and functional limitations. In 
recent years there’s a progressive change from external to 
internal fixation in primary stabilisation of open fractures. 
This case report describes the treatment of a grade III open 
Lisfranc fracture-dislocation by use of primary internal 
fixation and soft-tissue reconstruction. 
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Introductie

Plaatjesrijk plasma (PRP) is een nieuwe techno-
logie die het proces van weefselgenezing tracht te 
 beïnvloeden door  chemotactische, proliferatieve 
en anabole cellulaire reacties met als uiteinde-
lijk doel het herstel van weefselfunctie te stimu-
leren.1 PRP kan zonder al te veel moeite bereid 
worden uit het eigen bloed van de patiënt en 
toegepast worden via een lokale injectie met een 
bepaald volume van PRP of aangebracht worden 
als een  PRP gel gedurende de operatie of direct 
op een wondoppervlak. Het klinisch gebruik van 
PRP om fysio logische wondgenezing te stimu-
leren werd in de tachtiger jaren geïntroduceerd 
voor de behandeling van huidulcera.2 De vroege 
studies onderzochten ook de genezende effecten 
van recombinante groeifactoren zoals PDGF-ß als 
therapeutische moleculen ter bevordering van de 
wondgenezing, echter kennis van de genezings-
mechanismen heeft geleid tot de conclusie dat 
geïsoleerde groei factoren niet alle biologische 
aspecten kunnen stimuleren welke benodigd zijn 
voor weefselgenezing. Vandaar dat de toediening 
van een  gebalanceerde combinatie van mediatoren 
die synergistisch werken teneinde de fysiologische 
behoefte van het gekwetste weefsel na te bootsen 
een meer rationele strategie is. In de negentiger 
jaren werd vooruitgang geboekt in de orale implan-
tologie door de regeneratieve effecten van PRP op 
botweefsel naast de realisatie van de genezende 

Samenvatting

Plaatjesrijk plasma (PRP) therapie is een nieuwe technologie die tot doel heeft het proces van weefselgenezing te 
verbeteren door op weefselniveau verhoging van concentratie van groeifactoren te bewerkstelligen om zodoende be-
langrijke processen als inflammatie, angiogenese en extracellulaire matrixformatie te stimuleren. Gezien de biocom-
patibiliteit en genezende eigenschappen worden PRP injecties nu alom gebruikt bij de behandeling van pees- en spier 
blessures. Publicaties van verschillend niveau hebben de veiligheid en goede effecten van het gebruik van PRP in deze 
toepassingen beschreven, maar standaardisatie van de bereidingsmethoden en toedieningswijzen zijn noodzakelijk om 
verder onderzoek te stimuleren.

kenmerken voor weke delen. Sinds die tijd is het 
gebruik van PRP’s overgewaaid naar diverse andere 
klinische gebieden, waaronder de ophthalmologie, 
orthopedie, sportgeneeskunde, cardiologie, der-
matologie, plastische chirurgie en neurologie.3

Sanchez et al. was de eerste die indrukwekken-
de resultaten in de sportgeneeskunde beschreef 
na de intra-articulaire toediening van PRP bij de 
 arthroscopische behandeling van kraakbeen letsel 
bij een jonge voetbalspeler.4 Later ontwikkelde 
hij de in situ preparatie van volledig geïntegreer-
de bioactieve kruisbandtransplantaten middels 
tissue engineering.5 PRP-therapieën zijn vervol-
gens verder ontwikkeld en nieuwe toepassingen 
voor weefselgenezing in de sportgeneeskunde 
werden geëxploreerd, waaronder de behandeling 
van chronische pathologieën, zoals tendinopathie 
en artrose.6,7 PRP zou de genezing van weefsel in 
klinische situaties kunnen versnellen. In de sport-
medische setting zou dit de terugkeer in de wed-
strijdsport kunnen versnellen met overduidelijke 
implicatie voor de betrokken atleet, het meest 
duidelijk in de professionele sport.

PRP en weefselgenezing

In de afgelopen decades is er een vergroot begrip 
ontstaan van de fysiologische rol die bloedplaatjes 
spelen bij de wondgenezing waardoor het idee is 
ontstaan bloedplaatjes te gebruiken als een thera-
peutisch instrument. Bloedplaatjes worden in grote 
getallen geproduceerd door megakaryocyten in het 
beenmerg. De normale bloedplaatjes concentratie 
is 150.000 tot 350.000 per microliter. Anucleaire 
bloedplaatjes circuleren vervolgens gedurende 7 
tot 10 dagen in het bloed alvorens ze daaruit ver-
wijderd worden en zijn betrokken bij de primaire 
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hemostase. Na activatie scheiden  bloedplaatjes 
multipele signaleringseiwitten uit die betrokken 
zijn bij de genezing van weefsel. 
Relevante groeifactoren welke aanwezig zijn in 
bloedplaatjes  zijn: transforming growth factor, ß1 
(TGF-ß1), platelet derived growth factor (PDGF), 
vascular endothelial growth factor (VEGF), epithe-
lial growth factor (EGF), hepatocyt growth factor 
(HGF) en insulin like growth factor (IGF).8 Deze 
groeifactoren beïnvloeden celactiviteiten door 
binding aan te gaan met receptoren op de celmem-
braan van de doelcellen. Deze binding activeert een 
variëteit aan intracellulaire signaleringsmechanis-
men die de synthese van eiwitten induceert, welke 
nodig zijn voor regeneratieve processen, zoals 
angiogenese of extracellulaire matrixformatie. 
Naast het voorzien in initiële signalen voor lokale 
celactivatie en het aantrekken van voorlopercellen 
naar de plaats van het letsel en differentiatie van 
deze cellen, bevatten deze bloedplaatjes  actieve 
substraten voor cellen zoals fibrine, fibronectine, 
vitronectine, trombospondine, osteocalcine en 
osteonectine.8 Dit overwegende zijn bloedplaat-
jes cruciaal voor het genezingsproces van pezen, 
spieren, ligamenten, kraakbeen en bot. In het fysi-
ologische proces van wondgenezing dienen bloed-
plaatjes, welke in het bloedstolsel aanwezig zijn, 
als primaire bron van biologisch actieve factoren. 
Na een spierverrekking of kneuzing bevat het 
hematoom t.g.v. lokaal vaatletsel ongeveer 94% 
rode bloedcellen, een kleine hoeveelheid bloed-
plaatjes (4%) en  <1% leucocyten. Het idee PRP te 
gebruiken houdt in het bloedstolsel te vervangen 
door PRP, waardoor de aanwezigheid van rode 
bloedcellen wordt geminimaliseerd en de aanwe-
zigheid van bloedplaatjes wordt geoptimaliseerd. 
Daarbij worden suprafysiologische concentraties 
bereikt van de hierboven genoemde groeifactoren 
die het reparatieproces door directe en indirecte 
mechanismen bevorderen. De unieke kenmerken 
van PRP’s hebben geleid tot de commerciële ont-
wikkelingen van diverse bloedplaatjesconcentratie 
systemen die het mogelijk maken een  kostenef-
fectieve strategie te ontwikkelen voor het lokaal 
aanbrengen van  hoge concentraties van weefsel-
genezing bevorderende factoren in de klinische 
setting.

Verschillen in de bereiding van PRP’s

In de laatste jaren zijn er verscheidene semi-au-
tomatische machines ontwikkeld om centrifugale 
scheiding van PRP te bewerkstelligen. Het proces 
van bereiding van PRP is relatief simpel en kan in 
de spreekkamer of in de operatiekamer worden 
uitgevoerd. In de meeste gevallen kan het binnen 

enkele minuten worden bereid. De kosten voor 
de gezondheidzorg variëren afhankelijk van de 
methode welke gebruikt wordt om PRP te pro-
duceren. Een commerciële kit produceert een 
PRP-concentraat ten koste van enkele honderden 
Euro’s (300 tot 600). Aan de andere kant zijn er 
ook manuele technieken die een PRP concentraat 
voor rond de € 20 kunnen bereiden, hoewel hierbij 
logistieke kosten meestal niet worden meegere-
kend. Om PRP te bereiden wordt perifeer bloed 
afgenomen van de patiënt onder steriele omstan-
digheden, waarna dit met of zonder anticoagu-
lantia wordt gecentrifugeerd of gefiltreerd. Het 
volume PRP dat kan worden bereid, varieert van 10 
tot 100 ml. In engere zin bepalen de methode van 
bereiding de samenstelling en concentratie van 
leucocyten, erytrocyten en bloedplaatjes in een 
bepaald plasmavolume. 

Globaal gesproken zijn er 3 methoden:
1. Double spinning methode, waarbij men gebruik 
 maakt van automatische machines, samen met 
 commerciële kits. 
2. Single spinning methode,  waarbij men gebruik 
 maakt van conventionele laboratorium centri-
 fuges, gevolgd door manuele PRP scheiding van 
 het plasma
3. Selectieve bloedfiltratie, welke gebruik maakt
 van commercieel aanwezige technologie.

Bij single spinning methode is de  bloedplaatjes 
opbrengst over het algemeen 1 tot 3 maal de 
baseline waarde, terwijl 5 tot 8 maal concentratie 
kan worden bereikt bij double spinning methode. 
De scheiding als hierboven aangegeven in de 
diverse methoden is echter niet zo strikt, want er 
zijn zowel single (GPS®, ACP®) als double spinning 
(Smartprep®) automatische machines op de markt 
verkrijgbaar en ook zijn er systemen welke met 
single spinning een opbrengst aan bloedplaat-
jes van 8 tot 9 maal de basiswaarde bewerkstel-
ligen (GPS®).Een andere wijze van een poging 
tot  classificeren van de diverse PRP’s geschiedt 
op basis van de aan- of afwezigheid van een con-
centratie van leucocyten: puur platelet rich 
plasma (P-PRP), waarbij leucocyten met opzet 
ver wijderd worden uit het PRP en leucocyten 
platelet rich plasma (L-PRP) die derhalve hoge con-
centraties van  leucocyten bevat.9 Of leucocyten 
juist  ongunstige effecten hebben voor bepaalde 
orthopedische en sportgeneeskundige toepassin-
gen blijft  controversieel, maar basaal bewijs zou 
wijzen op een nadelig effect van neutrofielen met 
name in  gewrichten en spierletsel.10 Aan de andere 
kant zijn leucocyten ook betrokken bij de aanvan-
kelijk noodzakelijke fagocytose van dood weefsel.  
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In een ‘letter to the editor’ beschreven Ehrenfest 
et al dat er feitelijk geen bewijs was voor een 
negatief effect van leucocyten in welke toepassing 
van PRP ook.11 Ook in experimenteel onderzoek 
bij paarden werd dit negatieve effect niet 
gevonden.12 Er is weinig consensus met betrekking 
tot de dosering van de bloedplaatjes en groeifacto-
ren teneinde de klinische effecten te bereiken. De 
klinische variabiliteit in de diverse studies wijst uit 
dat sommige technieken wellicht niet voldoende 
functionele bloedplaatjes produceren ten einde de 
gewenste uitkomst te bereiken. Tegelijkertijd is er 
geen consistentie in de methoden welke gebruikt 
worden om deze therapie toe te dienen, de timing 
van de behandeling, het aantal injecties, of het 
volume wat wordt toegediend. Dit maakt het 
vergelijken van de relevante literatuur, zowel op 
basaal als klinisch gebied lastig. De methodes voor 
PRP bereiding tussen de diverse artsen verschil-
len, maar ook het volume van het plasma wat zij 
gebruiken. Derhalve leidt single spinning tot een 
mindere concentratie van bloedplaatjes en leidt 
elke methode tot een verschillend product met 
verschillende biologische kenmerken en potenti-
ele toepassingen.13 Overigens is onbekend of deze 
verschillen enige klinische relevantie hebben.10 

Sommige auteurs hebben gesuggereerd dat PRP 
met slechts matig geconcentreerde bloedplaatjes 
een optimaal biologisch effect induceren, terwijl 
lagere bloedplaatjes concentraties suboptimale 
effecten hebben en hogere concentraties zelfs 
remmende effecten hebben.14,15 Anderen noemen 
‘de therapeutische dosis’ van PRP een concentra-
tie van 4 tot 6 maal de normale bloedplaatjes-
waarde.16 Om de discussie nog lastiger te maken 
lijkt de groeifactorconcentratie niet te correleren 
met de bloedplaatjes aantallen in vol bloed of in 
PRP en is er geen bewijs dat geslacht of leeftijd 
de bloedplaatjes aantallen en groeifactor concen-
traties beïnvloeden.17 Echter, leeftijd kan wel het 
aantal receptoren van de lokaal aanwezige cellen 
beïnvloeden.18 Na bereiding van PRP is het tot 8 
uur stabiel, soms wel eens voor langere periode. 
PRP’s dienen beschouwd te worden als een au-
totransplantaat en het plasma dient te worden 
bereid en gebruikt op de plaats van toepassing en 
dient niet bewaard of opgeslagen te worden aldus 
de geldende hemovigilantiewetten. Voor toepas-
sing kunnen de bloedplaatjes langzaam geacti-
veerd worden door de stollingscascade te starten 
door toevoeging van calciumchloride, een noodza-
kelijke cofactor voor protrombine conversie naar 
trombine. Anderszins kunnen de bloedplaatjes 
direct geactiveerd worden door PRP met bovine 
of humaan trombine met calciumchloride te 
mengen. Na plasma activatie wordt een fibrinema-

trix gevormd in vivo of ex vivo. De laatste is meer 
geschikt voor implantatie tijdens een operatie of 
bij verzorging van huiddefecten en deze voorziet in 
een gelijkmatig vrijkomen van groeifactoren in het 
gebied waar het wordt toegediend.

Veiligheid van PRP producten

Bezorgdheid omtrent de transmissie van ziekten 
als HIV, hepatitis, Creutzfeldt-Jacob of immuno-
gene reacties zijn niet gegrond gezien de autologe 
kenmerken van PRP.19 Sommige systemen gebruiken 
gezuiverd bovine trombine om de bloedplaat-
jes te activeren. Dit zou coagulopathieën kunnen 
geven en derhalve wordt dit tegenwoordig vaak 
vervangen door humaan recombinant trombine. Bij 
injectie van PRP wordt de activatie veelal verzorgd 
door het lokaal aanwezige autologe trombine en 
collageen. Sommige auteurs hebben de kwestie van 
genetische instabiliteit geponeerd en stelden dat 
het gebruik van PRP zou kunnen leiden tot ontwik-
keling van maligniteiten. Groeifactoren oefenen 
een activiteit uit op receptoren, welke zijn geloka-
liseerd op de celmembranen. Ze oefenen dus geen 
effect uit op de celkernen ze activeren normale 
genexpressie via intracellulaire signaaleiwitten die 
normale, niet abnormale, genexpressie stimule-
ren.20 Groeifactoren zijn niet direct mutageen en 
hun activiteiten in normale wondgenezing worden 
gereguleerd door diverse feedback controleme-
chanismen. Daarbij is tot op heden geen enkel 
systemisch effect op circulerende groeifactoren 
beschreven na PRP toediening.21 Ook is enige an-
timicrobiële activiteit van PRP gel tegen staphy-
lococcus aureus beschreven in vitro, en in vivo, 
hoewel deze niet vergelijkbaar is met systemische 
antibiotische behandeling.22-24

Therapeutische applicaties van PRP in 
sportgeneeskunde en orthopedie

De therapeutische toediening van PRP’s strekt zich 
uit over multipele musculoskeletale problemen in 
de orthopedie en sportgeneeskunde. Het gebruik 
van PRP dient te worden beschouwd als experimen-
teel in al deze toepassingen. Er zijn variërende be-
wijsgraden die de veiligheid en positieve effecten 
van PRP in sommige van deze toepassingen hebben 
laten zien. Daarbij komt dat alle onderzoeken 
naar het gebruik van PRP gehinderd worden door 
het gebrek aan standaardisatie van de verschil-
lende PRP’s en hun toedieningsvormen. Hieronder 
wordt de toepassing van PRP bij weke delen letsels 
besproken (zie tabel 1 voor een overzicht van de 
verschillende gepubliceerde studies).
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L-PRP Leukocyte platelet rich plasma; RCT: prospective randomised clinical trial; CSA: cross sectional area; DASH: Disabilities 
of the Arm, Shoulder and Hand score; UCLA: University of California Los Angeles, een maat voor activiteiten; IKDC: 
International Knee Documentation Committee score; EQ score: maat voor kwaliteit van leven; SF36: Short form health survey; 
VAS: visual analogue score (pijn); WOMAC: Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index.

Tabel 1. Studies naar het gebruik van PRP bij weke delen letsels en kraakbeenpathologie 

  type PRP
  (concentratie 
 pathologie thrombocyten)  level of
referentie /interventie activatie-stolling studieontwerp resultaten evidence

Mishra et al34 2006 epicondylitis lat gebufferde L-PRP cohort studie verbetering VAS III
 /injecties (6-8x)  (93% van de behandelde
  geen activatie  patienten) 
Peerbooms et al35 2010 epicondylitis lat gebufferde L-PRP RCT verbetering DASH in beide groepen, I
 /injecties (6-8x)  maar meer in de PRP groep 
  geen activatie
Sánchez et al30 2007 achillespees ruptuur P-PRP (2-3x) case-control verbeterde genezing en functioneel III
 /chirurgie CaCl2 activatie-  herstel, minder verdikking in de
  gestold  PRP groep 
De Vos et al32 2010 achillespees gebufferde L-PRP  RCT geen verschil in uitkomsten tussen I
 tendinopathie (6-8x)   beide groepen 
 /injection geen activatie 
Kon et al37 2009  patellapees L-PRP (6-8x) cohort studie verbetering van Tegner, EQ, VAS, IV
 tendinopathie CaCl2 activatie  SF 36 scores 
 /injection  
Filardo et al38 2009 patellapees L-PRP (6-8x) cohort studie verbetering van Tegner, EQ, III
 tendinopathie CaCl2 activatie  VAS scores 
 /injection  
Everts et al39 2008 subacromiale L-PRP (6-8x) cohort studie minder pijnmedicatie, eerder III
 decompressie thrombine activatie   functioneel herstel 
 /open chirurgie - gestold 
Randelli et al36 2008 rotator cuff L-PRP (6-8x)  cohort studie verbetering van VAS, verhoging IV
 /arthroscopische thrombine activatie   van UCLA en Constant scores 
 chirurgie - gestold
Randelli et al40 2010 rotator cuff L-PRP (6-8x) RCT betere functionele uitkomst na I
 /arthroscopische  thrombine activatie   3 maanden, geen verschillen
 chirurgie - gestold  na 2 jaar

Mei Dan et alsub 2010 tibiofibulaire letsels P-PRP (2-3x) RCT snellere terugkeer in de I
 /injecties CaCl2 activatie  sportactiviteiten 
Mei Dan et al48 2009 MCL letsel elleboog P-PRP (2-3x) case report snel functioneel herstel IV
 / injectie CaCl2 activatie  
Sanchez et al42 2010 VKB rupturen/arthro- P-PRP (2-3x) case-control betere remodellering van het
 scopische chirurgie CaCl2 activatie  transplantaat III
Vogrin et al45 2010 VKB rupturen/arthro- L-PRP (4-6x) RCT verbeterde kniestabiliteit na 
 scopische chirurgie thrombine activatie   6 maanden (KT200)  I
  - gestold 
Radice et al43 2009 VKB rupturen/arthro- L-PRP (4-6x) case-control betere remodellering van het  III
 scopische chirurgie  thrombine activatie  transplantaat 
  - gestold
 Silva et al47 2008 VKB rupturen/arthro- L-PRP (4-6x) case-control geen verschil mbt bot tunnel III
 scopische chirurgie  thrombine activatie   genezing 
  - gestold
Orrego et al44 2008 VKB rupturen/arthro- L-PRP (4-6x) RCT betere transplantaat maturatie, II
 scopische chirurgie thrombine activatie   geen verschil in bot tunnel genezing
  - gestold 
Nin et al46 2010 VKB rupturen/arthro- L-PRP (2x) RCT geen klinische of biomechanische  I
 scopische chirurgie CaCl2 activatie  verschillen 
  - gestold

Sánchez et al5 2003 kraakbeenletsel P-PRP (2-3x) case report genezing kraakbeen en functioneel IV
 /arthroscopische  CaCl2 activatie  herstel 
 chirurgie 
Sanchez et al50 2008 arthrose knie P-PRP (2-3x) case-control verbetering totale WOMAC score en III
 /3 injecties CaCl2 activatie  functionele en pijn subschalen na
    5 weken  
Kon et al51 2010 arthrose knie L-PRP (4-6x) cohort studie verbetering IKDC, EQ en VAS na IV 
 /3 injecties CaCl2 activatie  6-12 maanden

Loo et al54 2009 spierscheur P-PRP case report versnelling van het herstel en IV
 /injectie CaCl2 activatie  minder pijn 
Wright-Carpenter et spierscheur autoloog cohort studie snellere regressie van het oedeem III
al52 2004 /injectie geconditioneerd    en snellere sportparticipatie
  serum
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Peesletsel
Peesletsel is een belangrijke oorzaak van muscu-
loskeletale morbiditeit die zowel professionele als 
recreatieve atleten in diverse anatomische locaties 
beïnvloedt. Tendinopathie, het klinische beeld van 
een pijnlijke gezwollen pees, is geassocieerd met 
een gefaalde genezingsreactie. Dit laatste is een 
actieve tenocyt gemedieerd proces met verhoogde 
cel turnover en remodelering en een geleidelijke 
transformatie in de kwaliteit en kwantiteit van 
de extracellulaire matrix, die over het algemeen 
voorafgaat aan een peesruptuur. Peescellen (teno-
blasten en tenocyten) hebben een centrale rol in 
de genezing en het onderhoud van de extracellu-
laire matrix door nieuwe eiwitten en de enzymen 
die deze afbreken te produceren. De activiteiten 
van peescellen worden beïnvloed door externe 
groeifactoren en cytokines welke door PRP’s 
worden vrijgemaakt.25 Dit is het kernidee achter 
de toepassing van PRP, hetgeen wordt ondersteund 
door recent basaal laboratoriumonderzoek dat 
een gedetailleerd inzicht geeft in de biologische 
 mechanismen die PRP’s beïnvloeden. In een dieren-
studie lieten Kajikawa et al. de chemotactische 
werking van PRP’s bij peesletsel zien.26 Daarnaast 
stimuleren PRP’s de celproliferatie en de productie 
van angiogenese factoren zoals VEGF en HGF.27-29  
Ook induceren PRP’s de synthese van moleculen 
voor de extracellulaire matrix, zoals collageen 
of hyaluronzuur.30 PRP’s moeten dan wel worden 
 gecombineerd met een geschikt belastingsschema 
om extracellulaire matrix organisatie te bevorde-
ren op de korte termijn. Een PRP injectie één week 
na de operatie vergrootte peessterkte na 4 weken 
als deze pezen met een vroege therapie werden 
belast.31 In een recent,  placebo gecontroleerd 
onderzoek in 6 paarden werd minder ontsteking en 
verhoogde metabole activiteit , versnelde rijping 
en een hogere sterkte tot falen met een hogere 
elastische modulus in pezen beschreven, welke 
werden behandeld met L-PRP.12

Sanchez et al. gebruikten P-PRP met een matige 
concentratie van trombocyten (2-3 maal de basis-
waarde), gestold ex vivo en geïnjecteerd in vloei-
bare vorm na activatie met calcium chloride bij 
de chirurgische reconstructie van een achilles-
peesruptuur in een patiëntenserie, waaronder 12 
atleten.32 Controlepatiënten werden behandeld 
met een identieke chirurgische procedure door 
dezelfde chirurg, maar kregen geen PRP tijdens 
chirurgie. De auteurs beschreven een betere 
 beweeglijkheid en een snellere terugkeer naar 
sportactiviteiten in de groep die PRP gedurende 
operatie had gekregen. De verminderde diameter 
van deze achillespezen in vergelijking met de 
 contralaterale pees na 18 maanden wijst op een 

meer fysiologische reparatie van de PRP behan-
delde pees. De auteurs beschreven ook het gebruik 
van P-PRP (2-3 maal geconcentreerd, ex vivo 
stolling en calcium chloride geactiveerd) om com-
plicaties te behandelen welke bij de chirurgische 
herstel van de achillespees ontstaan.33 De Vos et 
al behandelden achillespeestendinopathie met ec-
centrische oefeningen en één injectie van gebuf-
ferde L-PRP (6-8 maal geconcentreerd wat betreft 
de thrombocyten, zonder concentratievermelding 
van de leucocyten, aldus de fabrikant van deze 
PRP) in de experimentele groep, terwijl de contro-
legroep deze zelfde eccentrische oefeningen deed, 
maar één injectie van fysiologisch zout kreeg.34 De 
patiënten werden teruggezien op 6, 12 en 24 weken 
en zij concludeerden dat gebufferde L-PRP injectie 
niet leidde tot een verbetering in pijn of activiteit 
vergeleken met de controlegroep. De vraag kan 
gesteld worden of bij het testen van een combi-
natietherapie als in deze studie er niet een derde 
arm aan de studie had moeten worden toegevoegd 
waarbij er geen needling trauma aanwezig zou 
zijn. Deze trial gebruikte slechts één injectie van 
L-PRP, waarbij over het algemeen achillestendino-
pathie en tendinopathie in het algemeen gebruike-
lijker wordt behandeld met twee of drie injecties 
aldus Sanchez et al.,  maar het geven van een of 
juist meerdere injecties is niet gestoeld op enige 
evidence.35 Daarbij komt ook dat de patiënten in 
de PRP groep op een hoger niveau sportten en na 
de injectie vaker op dit hoger niveau terugkeren 
dan de patiënten in de controlegroep. Het gebrek 
aan verbetering in activiteit kan dus bediscussieerd 
worden. Ook was de gemiddelde leeftijd relatief 
hoog en waren de klachten relatief mild, dat een 
meetbaar effect uit zou hebben kunnen blijven.
Het is mogelijk dat er klinische verschillen zijn 
in de effecten van PRP injecties al naar gelang 
de anatomische lokatie. Mishra et al. beschre-
ven de effecten van gebufferde L-PRP injecties in 
een kleine groep patiënten met een epicondylitis 
lateralis en vonden een significante verbetering in 
pijn na 8 weken.36 Peerbooms et al. beschreven 
een gerandomiseerde klinische trial (level 1) bij de 
behandeling van een epicondylitis lateralis waarbij 
de experimentele groep gebufferde L-PRP kreeg 
en de controlegroep een corticosteroïd injecties.37  
De corticosteroïde groep was aanvankelijk beter 
met betrekking tot pijn en beperkingen in het 
dagelijks en sportleven, maar deze effecten namen 
af, terwijl de positieve effecten in de gebufferde 
L-PRP groep toenamen. Kritiek op deze studie zou 
kunnen luiden dat er eigenlijk geen echte controle-
groep aanwezig is en dat in plaats van een injectie 
met steroïden een injectie met fysiologisch zout tot 
een beter vergelijk had kunnen leiden. Met betrek-
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king tot de arthroscopische rotatorcuff herstel werd 
een observationele studie (level 3) verricht bij 14 
patiënten, welke op 12 en 24 maanden postopera-
tief werden gezien.38 Hierbij werd een significante 
functionele verbetering gevonden. De effecten van 
PRP op rotator cuff pathologie zijn wisselend be-
schreven. Everts et al., gebruik makend van L-PRP, 
beschreef een beter functioneel herstel en minder 
pijn in een prospectieve cohort studie (level 3).39 
Randelli et al, gebruik makend van L-PRP in com-
binatie met autoloog trombine, beschreef betere 
functionele uitkomsten drie maanden na rotator 
cuff herstel, maar geen verschillen na twee jaar 
(level 1).40 PRP zou derhalve een voorspoediger 
herstel in de vroege fase na chirurgie kunnen geven 
zonder invloed op de resultaten op de langere 
termijn. In al deze studies werden geen problemen 
met betrekking tot de veiligheid van dit plasma-
product beschreven. Een andere observationele 
studie (level 4) beschreef verminderde pijn en 
verbeterd functieherstel na toedienen van PRP aan 
20 atleten met chronische patellaire tendinopathie 
(jumpers knee).41 Filardo et al dienden in een niet 
gerandomiseerde klinische trial (level 3) 3 injecties 
van geactiveerde L-PRP (6 maal geconcentreerd 
wat trombocyten betreft, leucocytenconcentratie 
onbekend) toe in de patellapees en vonden een sig-
nificante functionele verbetering na 6 maanden.42

Ligamentair letsel
Bone-tendon-bone patellapees transplantaten en 
hamstringtransplantaten worden beide gebruikt 
bij de reconstructie van de voorste kruisband. 
Het doel van deze operatie is een snelle ligamen-
tisatie van de pees te krijgen (peestransformatie) 
naar een ligamentachtiger structuur en een snelle 
bot-bot of pees-bot heling. Sanchez et al6 dienden 
PRP toe aan beide types transplantaat en zagen 
versneld functieherstel. Dezelfde auteurs43 be-
schreven versnelde ligamentisatie bij histologisch 
onderzoek van peestransplantaten behandeld met 
P-PRP. Radice et al. beschreven ook een versnelde 
ligamentisatie na beoordeling van 100 voorste 
kruisbandtransplantaten middels MRI, gebruik 
makend van ex vivo gestolde L-PRP.44 Orrego et 
al. vonden een betere rijping van het transplan-
taat door beoordeling van MRI signaal intensiteit, 
zonder significant effect op de osteoligamentaire 
interface of ontwikkeling van verwijding van de 
tunnel (level 2).45 Vogrin et al beschreven in een 
level 1 studie een betere anteroposterieure knie-
stabiliteit na 6 maanden in de ex vivo gestolde 
L-PRP (platelet gel) groep.46 Daarentegen konden 
Nin et al. (level 1) en Silva et al. (level 3) geen ver-
betering vinden na toediening van ex vivo gestolde 
L-PRP.47,48 Verschillen in de resultaten kunnen 

worden toegeschreven aan zowel het PRP product, 
dan wel de techniek van applicatie. Mei Dan et al 
beschreven een internationaal topjudoka welke 
wereldkampioen werd minder dan 6 maanden na 
een complete ruptuur van de mediale ligamenten 
van de elleboog, welke twee maal werd geïnjec-
teerd met P-PRP.49 Dezelfde auteur verrichtte ook 
een RCT bij tibiofibulaire syndesmose letsels en zag 
bij de groep welke werd geinjecteerd met P-PRP 
(2-3 maal trombocytenconcentratie) een snellere 
terugkeer in de sportactiviteiten (persoonlijke cor-
respondentie en submitted). 

Artrose en kraakbeen
Beschadiging van de voorste kruisband, kraakbeen 
of meniscus op jonge leeftijd kan leiden tot artrose 
later in het leven. Posttraumatische of secundaire 
artrose is een relatief vaak voorkomen probleem 
van atleten met een geschiedenis van gewrichtslet-
sel. In een laboratoriumstudie werd gezien dat PRP 
de kwaliteit van de synoviale vloeistof kan verbete-
ren door endogene secretie van hyaluronzuur door 
synoviale cellen.50 In een retrospectieve cohortstu-
die (level 3) beschreven Sanchez et al verminder-
de pijn en verbeterde functie na intra-articulaire 
toediening van PRP in knieën met artrose wanneer 
dit werd vergeleken met intra-articulaire toedie-
ning van hyaluronzuur.51 Dezelfde groep gebruikt 
P-PRP injecties bij heupartrose met vooralsnog 
veelbelovende resultaten (persoonlijke correspon-
dentie). Kon et al beschreef verminderde pijn en 
verbeterde functie na L-PRP behandeling van 115 
knieën van jonge patiënten met een laaggradige 
kraakbeendegeneratie (level 4).52

Spierletsel
Sporters hebben vaak spierverrekkingen en con-
tusies welke hen tijdelijk van training en compe-
titie. Na aanvankelijke toepassing van het RICE-
protocol (rest, ice, compression en elevation) wordt 
in sommige landen een gecombineerde injectie 
van Traumeel®/Actovegin® (een homeopathische 
formule met een aminozuurmengsel) toegepast 
bij acute spierletsels. Het gebruik van PRP is een 
veilig alternatief voor deze behandeling. Wright-
Carpenter et al. vergeleken beide behandelingen 
in een niet gerandomiseerde en niet geblindeerde 
studie (level 3) , waarbij zij keken naar de tijd tot 
volledige deelname aan sport in geval van spierlet-
sel.53 De gemiddelde tijd lag lager voor de autologe 
bloedproductgroep, in deze groep was de regressie 
van het oedeem/bloeding sneller, hetgeen werd 
beoordeeld middels MRI. Beide behandelingen 
waren veilig. Sanchez et al. beschreven de toedie-
ning van geactiveerde P-PRP in 21 spierletsels van 
verschillende ernst en in verschillende anatomische 
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locaties.54 Alle sporters waren voetballers uit de 
eerste Spaanse voetbalcompetitie en zij keerden 
tweemaal zo snel terug naar sportactiviteiten dan 
vergelijkbare historische controlepatienten. Loo 
et al. beschreef een goede uitkomst na toediening 
van deze zelfde P-PRP bij adductor longus letsel 
in een casereport.55 Hammond et al. injecteerde 
L-PRP of PPP in twee modellen van spierletsel in de 
tibialis anterior van ratten (8 dieren per groep).56 

Zij vonden een verhoogde myogenese en verbeter-
de contractiele functie bij de spieren geïnjecteerd 
met L-PRP. Ook Hamilton et al beschreven het 
effect van een injectie met PRP in spierweefsel, in 
dit geval de hamstrings.57

Doping?

Omdat PRP groeifactoren bevat kan het strijdig 
zijn met vele antidopingregels. In 2008 organiseer-
de de WADA (World AntiDoping Association) en het 
IOC (Internationaal Olympisch Comité een interna-
tionale vergadering om de verschillende conflicten 
met de WADA-code te bespreken. Het resulteren-
de manuscript, de ASPETAR consensus, beschreef 
het gebruik van PRP bij spierletsel in relatie tot 
evidence based medicine en doping. De conclusie 
was dat verder onderzoek nodig was. Het indienen 
van een TUE (Therapeutic Use Exemption) wanneer 
een arts deze groeifactor technologie bij elitespor-
ters wilde gebruiken werd aanbevolen. In de 2010 
versie van de verboden lijst zijn intramusculaire 
injecties van PRP alleen toegestaan na goedkeu-
ring van een ingediende TUE , terwijl andere toe-
dieningen een verklaring van gebruik vereisen. In 
dezelfde sectie (S.2.5) worden de volgende groei-
factoren expliciet genoemd in relatie met PRP: 
IGF-1, PDGF, FGF, VEGF en HGF. De concentratie 
van deze factoren in PRP zijn binnen de fysiolo-
gische grenzen, dat wil zeggen nanogram/millili-
ter of picrogram/milliliter. Bovendien zijn in PRP 
producten HGF en IGF-1 niet direct vrij aanwezig 
omdat zij gebonden zijn aan eiwitten die fysiologi-
sche acties reguleren. IGF-1 komt voornamelijk. in 
het plasma voor en in een PRP is de IGF-1 concen-
tratie niet verhoogd.15

Recentelijk, na een nieuwe internationale verga-
dering georganiseerd door WADA en het IOC, is er 
vanuit WADA een richtlijn geformuleerd die verdui-
delijking geeft omtrent het feit dat de PRP’s zoals 
tegenwoordig in gebruik, geen vergroting geven 
van de spiergroei buiten een terugkeer naar fysio-
logische condities. Dit zeggende betekent dat het 
therapeutische gebruik van PRP’s niet in strijd is 
met de geest van sport en derhalve is PRP van de 
‘Prohibited List’ voor 2011 geschrapt.

Abstract

Platelet rich plasma (PRP) therapies are an emerging 
technology aiming to improve the process of tissue repair 
through local elevation of growth factors to influence 
critical mechanisms such as inflammation, angiogenesis or 
extracellular matrix synthesis. Given its biocompatibility 
and healing properties, injections of PRP to treat tendon 
and muscle injuries are widely used. Studies of varying level 
of evidence have demonstrated the safety and beneficial 
effects of PRPs in these applications, but standardization of 
the methods of plasma preparation and procedures for ap-
plication are necessary to further advance in this field. 
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Inleiding

Jonge patiënten met symptomatische heupdyspla-
sie kunnen behandeld worden met een bekkenos-
teotomie. Er zijn verschillende bekkenosteoto-
mieën beschreven. Een bekkenosteotomie heeft 
als doel de symptomen te verminderen en de stand 
van het acetabulum te verbeteren, met het oog 
op toekomstige implantatie van een heupprothe-
se. In ons ziekenhuis bestaat de nabehandeling na 
een bekken-osteotomie uit 6 weken intra-murale 
tractie. We beschrijven de ziektegeschiedenis van 
een patiënte, waarbij dislocatie van het osteoto-
mievlak ontstond, als gevolg van een ongebruike-
lijk mechanisme. 

Ziektegeschiedenis

Een 21-jarige patiënte werd naar ons ziekenhuis verwezen 
met klachten van liespijn en pijn in het rechter been. Ze had 
een beperkte loopafstand van 60 minuten. Tevens ervoer ze 
krakende geluiden tijdens lopen en  had zij rustpijn. Deze 
symptomen bestonden ongeveer 4 jaar. Haar voorgeschiede-
nis en familie-anamnese vermeldden geen bijzonderheden.
Bij lichamelijk onderzoek was er geen beenlengteverschil. 
Het teken van Trendelenburg was negatief. Bij passief be-
wegingsonderzoek vonden we beperkingen van de rechter 
heup, met beperkte extensie (10o vs 30o links), beperkte 

Dislocatie na Tönnis bekkenosteotomie als gevolg 
van geslachtsgemeenschap: een casuïstische 
mededeling
Joost C. M. Schrier, Hans-Peter W. van Jonbergen en Ruud H.G.P. van Erve 

Inleiding
Jonge patiënten met symptomatische heupdysplasie kunnen behandeld worden met een bekken-osteotomie. 

Ziektegeschiedenis 
Een jonge patiënte, met symptomatische heupdysplasie, wordt beschreven. Zij werd behandeld middels een Tönnis 
bekkenosteotomie. Postoperatieve nabehandeling bestond uit 6 weken tractie. Ondanks de intramurale tractie, trad er 
dislocatie van het osteotomievlak op, als gevolg van geslachtsgemeenschap van de patiënte, gedurende haar zieken-
huisopname. 

Discussie
Compliantie van de patiënt is essentieel voor een optimaal resultaat na bekkenosteotomie.
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endorotatie (30o vs 45o links) en een beperkte abductie (45o 
vs 60o links). Tevens had ze een toegenomen exorotatie in 
haar rechter heup, in vergelijking met de contralaterale 
zijde (70o vs 45o links). Rotaties waren pijnlijk.
Röntgenopnamen van het bekken toonden tekenen van 
heupdysplasie (Developmental Dysplasia of the Hip; DDH) 
aan de rechter kant, met een Centre Edge Angle (CEA) 
van 9o(Figuur 1). De 99m-Technetium botscan toonde een 
verhoogde opname in het acetabulumdak aan de rechter 
kant, passend bij degeneratieve veranderingen. 
De indicatie voor chirurgische behandeling was de vroege 
degeneratieve veranderingen van het acetabulum, als 
gevolg van forse DDH.
Vervolgens werd er een triple bekkenosteotomie, volgens 
Tönnis, uitgevoerd. Het osteotomievlak werd ondersteund 
door een botwig, die werd gefixeerd met 2 Kirschner-draden 

Figuur 1. Anteroposterieure röntgenopname van het 
bekken, met uitgesproken heupdysplasie van de 
rechter heup.
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(Figuur 2). Er waren geen complicaties in het vroege post-
operatieve beloop. De standaard-nabehandeling bestond 
uit 6 weken intramurale tractie.
De compliantie van de patiënte, ten aanzien van de na-
behandeling, was beperkt. Röntgenopnamen, 4 weken na 
operatie, lieten dislocatie van het osteotomievlak zien 
(Figuur 3). Patiënte vertrouwde ons toe dat ze ‘een krak’ 
had gehoord, nadat ze met haar vriend geslachtsgemeen-
schap had gehad, terwijl ze in het ziekenhuisbed in tractie 
gefixeerd was. 

Discussie

De incidentie van DDH in Nederland, door screening 
op consultatie-bureau’s, is 3,7%.1

DDH wordt gekenmerkt door een matig ontwikkeld 
acetabulum, dat vaak kleiner en steiler is (grotere 
inclinatie).2 Vaak is er sprake van verminderde 
‘containment’ van het caput femoris. Als gevolg 
van deze anatomische afwijkingen wordt het 
kraakbeen onevenredig belast, met vroege kraak-
beendegeneratie tot gevolg.
Verscheidene bekkenosteotomieën zijn in de lite-
ratuur beschreven, met als doel kraakbeendege-
neratie te beperken en symptomen te verminde-
ren. Tönnis, Behrens en Tscharani beschreven een 
triple-osteotomie in jong volwassenen, waarbij 
een standaardosteotomie volgens de linea inno-
minata werd gecombineerd met een osteotomie 

van de ramus superior van het os pubis.3 Dit werd 
uitgevoerd volgens een anterieure benadering, 
met een ischiale osteotomie, en een aanvullende 
posterolaterale benadering. De beschikbare lite-
ratuur, over triple bekken-osteotomie, laat goede 
resultaten zien, met een significante verbetering 
van zelf-gerapporteerde pijn en functie.4,5,6 Het 
beschreven complicatiepercentage, in de litera-
tuur, varieert in de verschillende studies.2,5,6,7 
Hailer et al. rapporteerden een revisie-percentage 
van 13%. Vukasinovic et al. beschreven een compli-
catie-percentage van 13.1%.4 Dislocatie, als com-
plicatie, werd in deze artikelen niet genoemd. In 
het algemeen, is er een gebrek aan studies waarbij 
gekeken wordt naar dislocatie na deze procedures.

We beschreven een casus over een jonge patiënte, 
waarbij dislocatie van het osteotomievlak optrad, 
na een triple bekken-osteotomie volgens Tönnis. 
Dit was mogelijk het gevolg van beperkte complian-
tie van de patiënte ten aanzien van de nabehande-
ling. Na een triple bekkenosteotomie zijn tractie, 
onbelaste mobilisatie en –klaarblijkelijk- seksuele 
onthouding essentieel in het bereiken van een con-
solidatie in een goede stand. 

Abstract

Introduction 
Young adults with symptomatic acetabular dysplasia may be 
treated with pelvic osteotomy.

Figuur 2. Peroperatieve doorlichtingsbeelden van de 
rechter heup, na bekkenosteotomie volgens Tönnis. Let 
op de positie van de linea innominata van het bekken.

Figuur 3. Anteroposterieure röntgenopname van het 
bekken, 4 weken na operatie, met dislocatie van het 
osteotomievlak. Let op de positieverandering van de 
linea innominata en het osteotomie-vlak van het os 
pubis. De voorwand van het acetabulum is toegeno-
men, terwijl de achterwand kleiner is geworden, als 
gevolg van dislocatie van het acetabulaire fragment.
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Case presentation 
We present a young female adult with symptomatic ace-
tabular dysplasia who was treated with a Tönnis pelvic 
osteotomy. Postoperative treatment consisted of 6 weeks 
of traction. Despite the in-hospital traction, dislocation of 
the osteotomy occurred which was attributable to sexual 
intercourse during the hospital stay.

Conclusion 
Patient compliance is essential for maintaining reduction 
and consolidation in pelvic osteotomy.
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Inleiding

Het osteoïd osteoom is een relatief veel voorko-
mende, benigne tumor van jong volwassenen, het 
neemt ongeveer 10-12% van alle benigne bottumo-
ren voor zijn rekening.1,2,3 Jaffe beschreef deze 
entiteit voor het eerst in 1935 als een aparte oste-
oblastische bottumor.4 Het treed gewoonlijk op in 
het tweede en derde decennium en de man/vrouw 
ratio is ongeveer 3:1.1,3 Behandeling van deze tumor 
bestaat uit het chirurgisch verwijderen of doormid-
del van radiofrequency ablation (RFA). Ongeveer 50 
tot 60 procent van alle osteoïd osteomen bevindt 
zich in de lange pijpbeenderen van de onderste ex-
tremiteiten. Het collum femoris is de meest voor-
komende locatie. In deze gevallen is de presentatie 
meestal typisch. In de bovenste extremiteiten zijn 
de botten rond de elleboog de meest voorkomende 
locatie van het osteoïd osteoom. Het klinisch beeld 
en de röntgendiagnostiek kunnen misleidend zijn, 
waardoor de klachten kunnen worden verward met 
andere vormen van elleboogpathologie. Het stellen 
van de juiste diagnose is hierdoor vaak vertraagd 
wat een significant negatieve impact heeft op de 
kwaliteit van leven voor de patiënt.3,5 Dit artikel 
beschrijft een casus van een osteoïd osteoom bij 
een co-existente artropathie van de elleboog op 
basis van hemofilie.

Osteoïd osteoom imiteert artropathie van de 
elleboog bij hemofilie 

Martijn A.A. van Hooft, Peter A.M. Kint en Denise Eygendaal

Dit artikel beschrijft een casus over een osteoïd osteoom in de elleboog, bij een patiënt met hemofilie A. De patiënt 
presenteerde zich met chronische en nachtelijke pijn van de linker elleboog waarbij er tevens sprake was van een 
functiebeperking. De voorgeschiedenis vermeldde recidiverende bloedingen in de elleboog als gevolg van hemofilie. 
De late diagnose osteoïd osteoom in het proximale deel van de linker ulna werd gesteld doormiddel van een botscan en 
een multislice spiraal CT-scan. De laesie werd CT-geleid chirurgisch verwijderd. De klachten namen af en de beweeg-
lijkheid van de linker elleboog toe binnen twee weken vanaf de operatie. Een jaar na de chirurgische excisie was de 
patiënt nog steeds klachten- en symptoomvrij. De diagnose osteoïd osteoom moet overwogen worden bij jongvolwas-
sen patiënten met aanhoudende pijn in de elleboog.
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Ziektegeschiedenis

Een 29-jarige man meldde zich op de polikliniek orthopedie 
met chronische pijnklachten van de linker elleboog. De pijn 
is anderhalf jaar geleden plotseling ontstaan na het optillen 
van een gewicht. Er is sprake van blokkerende momenten, 
nachtelijke pijn en rustpijn. De voorgeschiedenis vermeldt 
hemofilie A met recidiverende bloedingen in de elleboog 
en een progressieve extensiebeperking. Een jaar geleden 
werd er een open synovectomie van de linker elleboog uit-
gevoerd vanwege een aanhoudende synovitis.

Lichamelijk onderzoek toonde geen actieve synovitis. 
Flexie van de elleboog was mogelijk tot 110 graden en er 
was sprake van 30 graden extensiebeperking; pronatie en 
supinatie waren respectievelijk 60 en 80 graden. Palpatie 
van de laterale epicondylus en de proximale ulna was 
pijnlijk. Er waren geen neurologische afwijkingen.
Op eerder vervaardigde röntgenfoto werden beginnende ar-
trotische veranderingen gezien (Figuur 1). Een eerder ver-
vaardigde MRI scan toonde een synovitisbeeld met hydrops 
van de elleboog. Op grond van deze bevindingen in combi-

Figuur 1. De conventionele röntgenfoto toont artroti-
sche veranderingen, er is geen nidus zichtbaar is.
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natie met de klinische symptomen werd besloten tot een 
open synovectomie. Deze synovectomie had geen effect op 
de klachten van patiënt. Drie maanden na deze operatieve 
ingreep wordt er een skeletscintigrafie gemaakt welke een 
circumscripte hyperemische en metabool actieve focus in 
de linker proximale ulna liet zien. Een multislice spiraal 
CT-scan toonde vroegtijdige degeneratieve veranderingen 
ter hoogte van het linker ellebooggewricht met tekenen 
van artritis. Maar het toonde ook een osteoïd osteoom in 
de proximale ulna met een duidelijk verkalkte centrale 
nidus net distaal van het proximale radio-ulnaire gewricht 
en omgevende periostreactie. De laesie had een afmeting 
van 12 x 8 mm en werd CT-geleide gecuretteerd (Figuur 
2). Een deel van het verwijderde weefsel werd opgestuurd 
voor histologisch onderzoek, hieruit werd aanvankelijk ge-
concludeerd dat er sprake was van stukjes spongiosa met 
sclerotische veranderingen zonder specifieke kenmerken. 
Een herbeoordeling bij de Nederlandse Commissie voor 
Beentumoren bevestigde de diagnose osteoïd osteoom. 
Niettemin kon de patholoog anatoom op het resectaat de 
histopathologische diagnose osteoïd osteoom niet stellen. 
Twee weken na de operatie was de pijn afgenomen en 
de functie van de linker elleboog verbeterd. Flexie was 
mogelijk tot 120 graden en er was een extensiebeperking 
van 20 graden. Tevens toonde de röntgenfoto van de linker 
elleboog een afname van de sclerosering van de proximale 
ulna. Een jaar na de chirurgische excisie van de laesie was 
de patiënt pijnvrij en werd hij ontslagen uit de follow-up.

Discussie

Het osteoïd osteoom is een benigne tumor die 
bestaat uit een goed afgebakende osteoblastische 
massa, nidus genoemd, omgeven door een aparte 
zone met reactief sclerotisch bot. Het sclerotische 
gebied vormt niet een geheel met de tumor, maar 

is een secundair reversibele verandering welke ge-
leidelijk zal verdwijnen wanneer de nidus is ver-
wijderd. Het nidus weefsel heeft gewoonlijk een 
diameter van minder dan 1 cm.3 De elleboog is 
een zeldzame locatie voor een osteoïd osteoom. 
Brugera en Newman identificeerde slechts vier 
osteoïd osteomen onder alle primaire tumoren van 
de elleboog in het Leeds Regional Bone Tumour 
Registry.6 De klinische presentatie bestaat over het 
algemeen uit een progressieve doffe en diffuse pijn, 
welke ’s nachts vaak erger is en waarbij NSAID’s 
verlichting geven.1,5,3 De klinische kenmerken 
lopen vaak voor op de beeldvorming wat kan leiden 
tot vertraging in het stellen van de juiste diagnose 
waardoor patiënten de verkeerde behandeling 
krijgen. Het osteoïd osteoom van de elleboog kan 
zich voordoen als een niet specifieke synovitis. 
Echter bij aanhoudende pijn en bewegingsbeper-
king met onbekende oorzaak moet de diagnose 
osteoïd osteoom worden overwogen.2,5 De patiënt 
in onze casus had in de voorgeschiedenis hemofilie 
A. Dit is een X-chromosomaal gebonden erfelijke 
stollingsstoornis, gekenmerkt door een tekort aan 
stollingsfactor VIII.7,8 Artropathie als gevolg van 
recidiverende intra-articulaire bloedingen is een 
veelvuldig voorkomende complicatie bij hemofilie 
en het ellebooggewricht is de op een na meest 
voorkomende plaats. Ernstige artropathie van de 
elleboog gaat gepaard met pijn, stijfheid, bewe-
gingsbeperking en chronische synovitis.9,10 Deze 
comorbiditeit maakt het ingewikkeld en vertraagd 
de diagnose osteoïd osteoom in deze casus. 
De radiologische kenmerken van het osteoïd 
osteoom van de elleboog bevat de volgende trias: 
(a) osteosclerose, wat typerend de nidus omhuld; 
(b) effusie in het gewricht; en (c) periostreactie 
zowel van het aangedane als omringende bot. Besef 
van deze kenmerken kan het stellen van de juiste 
diagnose vergemakkelijken.2 Ongeveer een kwart 
van de osteoïd osteomen wordt niet opgemerkt 
op enkel een röntgenfoto. Een CT-scan, skelets-
cintigrafie en MRI scan zijn dan zinvol. Hoewel 
de MRI scan van weinig toegevoegde waarde is in 
het diagnosticeren van het osteoïd osteoom, kan 
het wel degelijk nuttig zijn in het aantonen van 
de door het osteoïd osteoom veroorzaakte ontste-
kingsreactie alsmede in het uitsluiten van andere 
aandoeningen.1,3,11

In onze casus kon de nidus niet worden aangetoond 
met de conventionele röntgenopname. Vanwege 
de aanhoudende klinische symptomen werd er 
een skeletscintigrafie verricht waaruit bleek dat 
er sprake was van een verhoogde opname van ra-
dio-isotopen. Een multi-slice CT-scan kon de nidus 
nauwkeurig lokaliseren en de betrekkingen met 
de omgevende anatomische structuren zichtbaar 

Figuur 2. Multislice CT-scan van de elleboog toont het 
osteoïd osteoom aan.
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maken wat waardevol is voor de pre-operatieve 
planning.5

Het osteoïd osteoom is samengesteld uit een 
centrale kern van goed gevasculariseerd osteoïd 
weefsel (nidus), omgeven door een perifere zone 
van reactief sclerotisch bot. Microscopisch bestaat 
de nidus uit dunne trabeculae gelijkmatig verdeeld 
in los stromaal gevasculariseerd bindweefsel. 
De trabeculae zijn gewoonlijk dun en de grote 
varieert per laesie maar ook per locatie in dezelfde 
nidus. Het centrale deel van de nidus is sterk ge-
ossificeerd en minder cellulair in vergelijking tot 
het meer cellulaire en minder gemineraliseerde 
perifere deel.3,5

Ofschoon de diagnose osteoïd osteoom in onze casus 
zowel op basis van het klinisch beeld als door rönt-
genologisch onderzoek kon worden gesteld, werd 
dit niet bevestigd door de patholoog. Toch namen 
de pijnklachten af en verbeterde de functie van 
de elleboog na chirurgische verwijdering. Volgens 
gegevens uit de Mayo clinic lukt het in bijna 20 % 
van de gevallen niet om na chirurgische exploratie 
de typische nidus van het osteoïd osteoom histolo-
gisch aan te tonen.3 Aanhouden van klachten na de 
operatie kan betekenen dat de nidus niet of niet 
volledig is verwijderd en dat alleen het omliggen-
de reactieve bot werd geëxcideerd. Er zijn echter 
patiënten die na de operatie volledig klachtenvrij 
zijn zonder de histopathologisch bevestiging van 
een osteoïd osteoom nidus. Hier zijn verschillen-
de oorzaken voor mogelijk: De nidus kan zo klein 
zijn in verhouding tot de weelderige omgeving van 
sclerotisch bot, zodat het wel verwijderd is maar 
niet herkend door de chirurg en daardoor niet 
verzonden voor pathologisch onderzoek. De nidus 
kan aanwezig zijn in het monster maar worden 
gemist bij het histologisch onderzoek. Of door 
schade aan het broze weefsel, waardoor het zich 
niet leent voor een juiste pathologische interpre-
tatie.12 
Doormiddel van deze casus benadrukken we twee 
belangrijke punten. Ten eerste is het belangrijk dat 
bij een jongvolwassen patiënt met chronische en 
nachtelijke pijn in de elleboog er ook gedacht moet 
worden aan een osteoïd osteoom van de elleboog, 
al is er een andere gewrichtsaandoening in de voor-
geschiedenis (in dit geval hemofilie A). Ten tweede 
is histopathologische bevestiging niet altijd nood-
zakelijk om de diagnose osteoïd osteoom te kunnen 
stellen.

Abstract

We describe a case of osteoid osteoma of the elbow in 
a patient with haemophilia A. The patient presented 
with chronic and nocturnal pain of the left elbow and a 
decreased range of motion. The history reports recurrent 
bleedings in the elbow as a consequence of haemophilia. 
A bone scan and a multislice spiral CT scan established a 
delayed diagnosis of osteoid osteoma in the proximal part 
of the left ulna. The lesion was surgical removed under CT-
guidance. Within two weeks after the operation the com-
plaints decreased and the range of motion of the left elbow 
improved. At follow up one year after surgery the patient 
was still symptom free. A diagnosis of osteoid osteoma of 
the elbow should be considered in young adult patients 
with persistent elbow pain.
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Inleiding

Pijn in de kuit tijdens hardlopen kan een veelheid 
aan oorzaken hebben. Spierblessures, tendinopa-
tie, vasculaire malformaties en chronische compar-
timentssyndromen vallen hieronder. Een zeldzame 
oorzaak is de aanwezigheid van een accessoire 
spierbuik. Deze ziektegeschiedenis beschrijft een 
accessoire spierbuik in de m. soleus.

Ziektegeschiedenis

Een 16-jarige sportieve patiënte meldde zich op de poli-
kliniek orthopedie in verband met krampende pijn aan 
de binnenzijde van het linker onderbeen. De pijn trad op 
na ongeveer 10 minuten hardlopen. In rust had zij geen 
klachten. Fysiotherapie in de vorm van rek- en strekoefe-
ningen en frictietherapie had geen effect gehad. Zij heeft 
een ambitieuze atletiek carrière voor ogen welke ten 
gevolge van de pijn niet kon worden voortgezet.

Bij lichamelijk onderzoek werd een normaal looppatroon 
gezien en waren een pijnvrije en onbeperkte beweeglijk-
heid van het bovenste- en onderste spronggewricht evenals 
van de voorvoet mogelijk. Er was een geringe zwelling 
aan de posteromediale zijde van de enkel zichtbaar welke 
vast elastisch aanvoelde (Figuur 1). Er was drukpijn over 
de binnenzijde net posterieur van de mediale malleolus 

Een zeldzame oorzaak voor pijn in de kuit na 
hardlopen

Daniël Hoornenborg, Milko de Jonge, Kees Jan Ponsen en Gino M. Kerkhoffs

In dit case report presenteren wij een zeldzame oorzaak voor pijn in de kuit tijdens hardlopen bij een 16-jarige 
patiënte. Lichamelijk onderzoek liet een zwelling in de kuit zien vergeleken met de contralaterale zijde. Een laterale 
röntgen foto van de enkel toonde obliteratie van de fat pad van Kager zien. Aanvullende echografie en MRI toonden 
een accessoire musculus soleus.
Nadat conservatieve therapie niet het gewenste resultaat had, werd een open excisie van de accessoire musculus 
soleus verricht. 
Alle symptomen verdwenen en 3 maanden postoperatief kon patiënte weer pijnloos hardlopen. 
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ter plaatse van de musculus tibialis posterior. Er was geen 
drukpijn over de bursa retrocalcarea, achillespees of aan-
hechting van de achillespees.

Conventionele röntgenopnamen van de enkel en het 
onderbeen lieten geen ossale afwijkingen zien. Wel viel op 
dat op de laterale enkelopname, de driehoek van Kager was 
“verstreken” (Figuur2).1

Echografisch onderzoek toonde een accessoire spierbuik 
zien anterieur van de achillespees.
Aanvullend MRI toonde een accessoire spierbuik van de 
musculus soleus (Figuur 3-5).

www.ntv-orthopaedie.nl/hoornenborg1802/i

Figuur 1. Zwelling posteromediale zijde enkel.
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Vanwege onvoldoende effect van conservatieve therapie 
werd besloten tot open excisie van de accessoire spierbuik. 
De accessoire spierbuik met een lengte van 15 cm en een 
diameter van ongeveer 3 cm werd chirurgisch verwijderd 
(Figuur 6-8). Deze hechtte distaal aan de mediale zijde van 
de calcaneus, anterieur van de achillespees en proximaal 
aan de posterieure zijde van de tibia (Figuur 6,7). De 

arteria tibialis posterior en de nervus tibials werden ge-
identificeerd, direct anterieur van de accessoire spierbuik. 
Postoperatief deden zich geen complicaties voor. De na-
behandeling was functioneel met een initiële periode van 
2 weken in een onderbeenloopgips om seroomvorming te 
voorkomen en een goede wondgenezing te bevorderen. Er 
deden zich geen complicaties voor en 3 maanden postope-
ratief waren alle pijnklachten verdwenen en patiënte heeft 
het hardlopen weer hervat.

Figuur 5. Transversale 
Proton-Density gewogen 
opname. Op het niveau 
van de talus hoort poste-
rieur geen spierweefsel 
meer aanwezig te zijn 
achter de pees van de 
m. flexor hallucis longus 
(gebogen witte pijl) en 
anterieur van de achilles-
pees (zwarte pijlpunten).

Figuur 2. Laterale röntgenopname van de enkel 
met obliteratie van de driehoek van Kager.

Figuur 3. Sagittale 
T1-gewogen opname. 
De opvulling van de 
driehoek van Kager door 
een diep doorlopende 
m. gastrocnemius (witte 
pijl) en de accessoire 
soleus spier (witte pijl-
punt) is goed zichtbaar.

Figuur 4. Para-sagittale T1-gewogen opname (naar 
mediaal). De accessoire soleus spier vormt een pees 
die gaat insereren aan de mediale calcaneus (pijl).

Figuur 6, 7, 8.

6

7 8
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Discussie

De musculus soleus is een spier in de kuit welke 
samen met de musculus gastrocnemicus de 
musculus triceps surea vormt. Proximaal ontspringt 
deze van de tibia en fibula en de arcus tendineus 
tussen deze botstukken. Distaal insereert de spier 
via de achillespees aan de calcaneus. Gezamenlijk 
zijn zij verantwoordelijk voor plantair flexie van 
de enkel. In zeldzame gevallen wordt de musculus 
soleus dubbel aangelegd; congenitale accessoire 
musculus soleus.

Epidemiologie
Het betreft een zeldzame congenitale aandoening 
met een incidentie tussen de 0.7% en 5.6%, meestal 
unilateraal.1 De accessoire musculus soleus is 
aangelegd aan de anterieure zijde van de musculus 
gastrocnemicus en originele musculus soleus. Hij 
hecht proximaal aan, aan de tibia en fibula. De 
insertie is aan de calcaneus, meestal via een aparte 
pees. Insertie op de achillespees en musculaire 
insertie aan de calcaneus zijn ook beschreven.2 

Klinische symptomen
Meestal presenteert patiënten zich tussen de 14-50 
jaar oud. Zij presenteren zich met zwelling aan de 
posteromediale zijde van de enkel. Deze zwelling 
kan pijnlijk zijn, dan wel asymptomatisch.3,4 Vaak 
wordt het aangezien voor een tumor of inflamma-
toire reactie. 

Pathofysiologie
In de literatuur worden verschillende pijnmecha-
nismen beschreven. Onder andere een verhoogde 
compartiment druk, inadequate bloedvoorziening 
vanuit de arteria tibialis posterior, compressie van 
de nervus tibialis posterior en tenosynovitis. 4-7

Diagnose
Op conventionele röntgen opnames is soms oblitera-
tie van de Kagerse driehoek zichtbaar tgv opvulling 
door accessoire Soleus (Figuur2). Echografie laat 
een extra spierbuik zien aan de anterieure zijde van 
de achillespees, posterieur van de tibia, welke met 
MRI beter in beeld te brengen is en waarmee andere 
afwijkingen worden uitgesloten (Figuur 3-5). 

Therapie
Behandeling bestaat in eerste instantie uit con-
servatieve therapie in de vorm van NSAID’s, rust, 
elevatie en fysiotherapie. Fysiotherapie moet 
gericht zijn op massage, krachttraining en rekken 
en strekken van de kuitmusculatuur.

Indien dit niet het gewenste resultaat heeft, kan 
overgegaan worden tot chirurgische interventie. In 
eerste instantie kan worden volstaan met fascioto-
mie, er kan echter ook direct worden overgegaan 
tot volledige excisie.4,8

Conclusie
Een accessoire musculus soleus is een zeldzame 
oorzaak van pijn rond de enkel gedurende sport-
activiteiten. Met gedegen klinisch en aanvullend 
onderzoek is de diagnose echter betrekkelijk een-
voudig te stellen en is een behandeling met goed 
resultaat mogelijk.

Abstract

This case report presents a teenager with a seldom case 
of calf muscle pain while jogging. Physical examination 
reveals an additional swelling in the calf when compared 
to the contralateral side. A lateral radiograph of the ankle 
joint shows obliteration of Kager’s fat pad. Sonography and 
MRI show an accessory soleus muscle.
After conservative therapy failed to resolve the symptoms, 
we performed an open excision of the accessory soleus 
muscle.
All symptoms resolved and patient was able to perform 
athletics at 3 months postoperatively.
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Verenigingsnieuws

Waarschuwing; The European Medical Directory

Website Kwaliteitskoepel live!

SpineWeek 2012 Amsterdam (28 mei – 1 juni 2012)

Dr A. Tonino maakt ons er wederom op attent 
dat artsen in Europa nog steeds door TEMDI (The 
European  Medical Directory) worden uitgenodigd 
gegevens leveren voor een database. Dit lijkt om 

Alle richtlijnen voor medisch specialistische zorg 
zijn vanaf vandaag te vinden op de website van 
de Kwaliteitskoepel. Naast een overzichtelijke 
kwaliteitsbibliotheek die de richtlijnen eenvoudig 
ontsluit, bevat de website actuele berichten en 
achtergronden over medisch specialistische zorg. 
In de toekomst zullen ook andere kwaliteitsinstru-
menten, zoals normen en indicatoren een plek 
krijgen op de website.

De website is een product van de Kwaliteitskoepel 
Medisch Specialisten i.o.: een samenwerkingsver-
band van de 29 wetenschappelijke verenigingen 
en de Orde van Medisch Specialisten (OMS). Het 
streven om samen te werken aan toetsbare en 
transparante zorg is de grondgedachte achter dit 
samenwerkingsverband. De kwaliteitskoepel i.o. 
richt zich op het bundelen, ontwikkelen en ontslui-
ten van kwaliteitsinstrumenten. Dit zorgt voor een 
krachtig samenwerkingsverband en een forse kwa-
liteitsimpuls voor de medisch-specialistische zorg 
in Nederland.

Aanbieding aan Vaste Kamercommissie
De website wordt vandaag namens alle weten-
schappelijke verenigingen en de OMS aangeboden 
aan de Vaste Kamercommissie Volksgezondheid. 

Namens de Dutch Spine Society (DSS) en het locaal 
organiserend comité nodigen wij u allen uit voor 
de 3e SpineWeek, die plaatsvindt in de RAI te 
Amsterdam van 28 mei t/m 1 juni 2012.

niet, maar na aanmelding volgt een factuur (€ 957) 
en wordt geclaimd dat betreffende deelnemer een 
contract heeft afgesloten voor 3 jaren.

Ook zal er in het Havenziekenhuis in Rotterdam 
aandacht zijn voor de lancering van de website 
tijdens een presentatie van het initiatief aan de 
medische staf en vertegenwoordigers namens de 
zorgverzekeraars. Marcel Daniëls, voorzitter Raad 
Kwaliteit,  is opgetogen over de website: ‘Op deze 
manier laten medisch specialisten gezamenlijk 
zien wat er allemaal gebeurt op het gebied van 
Kwaliteit. Daarnaast is het een prachtig voorbeeld 
van de samenwerking tussen de verschillende spe-
cialisten en de OMS. Samen sterk voor kwaliteit is 
hierbij het motto.’ 

Groeimodel
De website van de Kwaliteitskoepel hanteert een 
groeimodel zodat  ook andere kwaliteitsinstrumen-
ten in 2011 via de site beschikbaar komen. Naast 
andere kwaliteitsinstrumenten, zoals normen en 
indicatoren, worden ook samenvattingen gemaakt 
van de huidige richtlijnen. Verder werken de we-
tenschappelijke verenigingen en de OMS  verder 
aan de vormgeving van het samenwerkingsver-
band. De Kwaliteitskoepel heeft de ambitie om 
gesprekspartner te zijn van patiëntenorganisaties, 
overheid, verzekeraars en andere stakeholders als 
het gaat om de kwaliteit van medisch-specialisti-
sche zorg.

De SpineWeek is een uniek opgezette wetenschap-
pelijke bijeenkomst van de 7 meest vooraanstaande 
spinaal gerelateerde internationale wetenschap-
pelijke verenigingen, en wordt eens in de 4 jaar 
georganiseerd. De participerende internationale 
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Verzoek KRO (Reporter) over onderzoek NOV over orthopedie en industrie

De KRO (Reporter) heeft de NOV verzocht het 
rapport over de relatie Orthopedie en Industrie te 
mogen ontvangen. Het bestuur heeft hierin toege-
stemd. Dit rapport is u eerder al toegestuurd en 
ook op de NOV website geplaatst (openbaar deel).
Alle leden van de NOV worden verzocht om even-

tuele contacten met de media (radio, TV, dag- en 
weekbladen) over dit onderwerp te laten lopen via 
het NOV bestuur. Dit om de  boodschap van de NOV 
zo helder en consistent mogelijk naar buiten te 
brengen.
Chris van der Togt

wetenschappelijke verenigingen zijn: EuroSpine, 
SRS, ISSLS, NASS, E-CSRC, SILACO, en BSS.

Na het grote succes in Porto in 2004 en Geneve 
in 2008 zijn we trots dat de komende SpineWeek 
2012 in Amsterdam georganiseerd wordt. Vanzelf-
sprekend verwachten we dan ook vanuit de NOV 
en DSS een actieve bijdrage van alle leden en vele 
inzendingen van abstracts.

De abstracts dienen per wetenschappelijke vereni-
ging ingediend te worden en iedere  wetenschap-
pelijke verenigingen zal zelf zorg dragen voor 
selectie van de abstracts. Dubbel inzenden van 

dezelfde abstracts naar verschillende verenigingen 
is echter niet toegestaan.Voor nadere informatie 
zie: www.spineweek2012.com.

Belangrijke data
Deadline indienen abstracts: 15 november 2011
Inschrijving: vanaf 15 februari 2012

Namens het Locaal Organiserend Comité:

Barend van Royen (NOV / DSS)
Marinus de Kleuver (NOV / DSS)
Wilco Peul (NVVN / DSS)
Ronald Bartels (NVVN / DSS)

Árangursríkt, Einstakt, Notendavænt
Í mörgum klínískum rannsóknum hefur verið sýnt fram á, að Unloader hugmyndin er áran-
gursrík við að minnka álagið á skemmda hluta hnésins. Spelkan virkar einnig jákvætt með 
því að minnka verki og að bæta virkni hnésins og hún kemur í veg fyrir frekari skemmdir á 
liðamótinu.

Nieuwsgierig naar welke studieresultaten wij hier in het IJslands met u willen delen? 
Kijk dan op  www.ossur.nl/ntvo.



Bericht van de Orde: Uitwerking onderhandelingsresultaat;
wat zijn nu echt de feiten?

De komst van het beheersmodel brengt onzeker-
heid voor medisch specialisten vrij beroepsbeoe-
fenaren met zich mee. Wat zijn de consequenties 
voor de individuele medisch specialist?  
De OMS is ervan overtuigd met het convenant 
goede afspraken te hebben gemaakt en volgt de 
technische uitwerking nauwgezet. Op sommige 
punten is het nog niet volledig te voorspellen hoe 
de technische uitwerking uitpakt.  In de techni-
sche uitwerkingen komen soms cijfers op tafel die 
- buiten hun context - zomaar kunnen leiden tot 
onduidelijkheid over de oorspronkelijk gemaakte 
afspraken. Deze onduidelijkheid wordt soms ook 
nog vergroot door onheilsprofeten die twijfel 
zaaien over de cijfers en het onderhandelingsre-
sultaat. Dit is op zich geen probleem. Bij onzeker-
heden horen vragen. Deze vragen moeten dan zo 
goed als mogelijk worden beantwoord. Het wordt 
in een discussie echter wel lastig als onheilsprofe-
ten feiten en fictie gaan vermengen.

Hieronder gaan wij in op onderwerpen waarover 
mogelijk misverstanden bestaan

Macrokader 2012
Rond de hoogte van het macrokader doen verschil-
lende verhalen de ronde. Het macrokader medisch 
specialisten 2012 zou zijn ‘verlaagd’ van € 2.021 
miljoen naar € 1.734 miljoen en ook inclusief ZBC’s 
zijn. Dit is niet het geval. In het onderhandelings-
resultaat is het macrokader medisch specialisten 
voor 2012 gesteld op € 2.021 miljoen exclusief 
ZBC’s. Dit macrokader is en blijft afgesproken, 
mede door de ondertekening van het convenant op 
31 mei 2011.In het convenant staat dat 9,03% (€ 183 
miljoen) van het macrokader medisch specialisten 
bestemd is voor medisch specialisten in dienstver-
band die in en voor 2007 werden bekostigd uit de 
lumpsumsystematiek. Deze medisch specialisten 
hebben altijd onderdeel uitgemaakt van het ma-
crokader medisch specialisten.De OMS heeft bij 
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VWS en de NZa kenbaar gemaakt dat het percen-
tage van 9,03% niet correct is, maar vele procenten 
lager is. De NZa is dit nu aan het onderzoeken en 
de OMS verwacht dat bijstelling plaatsvindt.In 
het convenant staat dat het bedrag van € 2.021 
miljoen exclusief de kosten en honoraria van ZBC's 
is.  Voor de honoraria ZBC's wordt een bedrag van 
€ 54 miljoen opgeteld bij het macrokader medisch 
specialisten (bron: brief VWS aan NZa d.d. 20 mei 
2011).

Reken-kader honorariumtarieven 2012
De methodiek om honorariumtarieven 2012 te 
berekenen is gebaseerd op de volgende reken-
formule:

productievolume X tarieven = macrokader.

Er is voor gekozen in de rekenformule het gereali-
seerde productievolume 2009 te gebruiken. Deze 
cijfers zijn compleet beschikbaar. Als het pro-
ductievolume in de rekenformule op 2009 wordt 
gebaseerd, moet het macrokader in de rekenfor-
mule worden teruggebracht naar volume 2009.
Dit staat ook zo in de brief van VWS aan de NZa d.d. 
20 mei 2011. Het reken-kader is berekend op de 
genoemde € 1.734 miljoen. Dit betekent dus niet 
dat het macrokader medisch specialisten voor 2012 
naar beneden is bijgesteld.
 
MTO
Naar aanleiding van het onderhandelingsresul-
taat tussen het ministerie van Volkgezondheid, 
Welzijn en Sport, NVZ vereniging van ziekenhui-
zen en Orde van Medisch Specialisten wordt de 
Model Toelatingsovereenkomst (MTO) aangepast. 

Over de Model Toelatingsovereenkomst vindt op 
dit moment (juni 2011) overleg plaats met de 
Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Zodra 
overeenstemming is bereikt, zal de Orde van 
Medisch Specialisten het conceptmodel voorleggen 
aan haar leden. Het model wordt ook nog voorge-
legd aan het ministerie van Financiën.
Zodra de nieuwe Model Toelatingsovereenkomst be-
schikbaar is, stelt de Orde van Medisch Specialisten 
dit model met een toelichting beschikbaar op 
www.orde.nl.
 
Koppeling productie en omzet
Er blijft een koppeling tussen productie en omzet. 
Dit komt tot uitdrukking in de berekeningsmetho-
diek voor de honorariumtarieven 2012. Maar ook in 
het convenant en de lokale invulling van afspraken. 
Raad van bestuur en collectief maken namelijk 
bindende productie afspraken met in achtneming 
van het omzetplafond. Omzet wordt vervolgens  
- tot het maximum van het omzetplafond - gegene-
reerd uit gedeclareerde productie. Verdeling van 
de ontvangen omzet binnen het collectief gebeurt 
op basis van een lokaal af te spreken verdeelmodel. 
Afhankelijk van de lokale keuzes wordt ook hierin 
de relatie tussen productie en omzet behouden.
 
Tariefkortingen 2010 en 2011
Het macrokader is een maat voor de politiek-
maatschappelijk aanvaardbare jaarlijkse kosten 
voor de zorg. De in 2010 en 2011 opgelegde tarief-
kortingen zijn bedoeld om herhaling van eerdere 
overschrijdingen op het deelkader medisch specia-
listen  in 2008 en 2009 te voorkomen. Ontvangen 
honorariumomzetten in 2008 en 2009 die boven het 
beschikbare macrokader zijn uitgekeerd worden 

THE ELBOW
The treatment of basic elbow pathology
Denise Eygendaal

Engelstalig - €69,90 excl. btw

ISBN 978-90-5472-108-6

THE ELBOW
THE TREATMENT OF BASIC  
ELBOW PATHOLOGY

U kunt het boek online bestellen op 

http://www.sportsmedia.nl/gezondheid-en-

beweging/the-elbow/. Vul de volgende actiecode 

in en u betaalt geen verzend- en administratie-

kosten: code NTVO-8.
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Het boek The elbow. The treatment of basic elbow 

pathology, geschreven door orthopedisch chirurg Denise 
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blessures aan de elleboog. Het helder gestructureerde boek 

met bijdragen van vooraanstaande orthopeden uit binnen-  
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dus niet terugbetaald. Wel zijn de tarieven 2010 
en 2011 gekort om een nieuwe overschrijding van 
het macrokader te voorkomen. Dit is deels gelukt, 
maar niet helemaal. Inmiddels heeft volgens VWS 
in 2010, ondanks de tariefkortingen, opnieuw een 
overschrijding van het budgettair kader medisch 
specialisten plaatsgevonden. Deze  overschrijding 

heeft geen consequenties voor het  afgesproken 
macrokader medisch specialisten dat met de 
minister voor 2012 is overeengekomen. 
 
De OMS voert nog steeds juridische  procedures 
tegen de tariefskortingen in 2010 en 2011. 
Uitspraak wordt in de zomer 2011 verwacht.

Referenties:
1.   Eriksson B.I. et al. Rivaroxaban versus Enoxaparin for Thromboprophylaxis after Hip Arthroplasty. N Engl J Med. 2008;358:2765-75.
2.   Lassen M.R. et al. Rivaroxaban for Thromboprophylaxis after Total Knee Arthroplasty. N Engl J Med. 2008;358:2776-85.
3.    Kakkar A.K. et al. Extended duration rivaroxaban versus short-term enoxaparin for the prevention of venous thromboembolism after total hip arthroplasty: a double-blind, randomised controlled trial. Lancet. 2008;372:31–39.
4.  IB-tekst Xarelto.

Verkorte productinformatie Xarelto 10 mg filmomhulde tabletten.
Samenstelling: Werkzame bestanddeel:10 mg rivaroxaban. Hulpstoffen: microkristallijne cellulose, natriumcroscarmellose, lactosemonohydraat, hypromellose, natriumlaurylsulfaat, magnesiumstearaat, macrogol 3350, hypromellose, titaniumdioxide (E171), 
rood ijzeroxide (E172). 
Indicatie: Preventie van veneuze trombo-embolie (VTE) bij volwassen patiënten die electief een heup- of knievervangende operatie ondergaan. 
Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor (één van) de hulpstoffen; klinisch significante actieve bloeding; leveraandoening gepaard gaande met coagulopathie en een klinisch relevant bloedingsrisico; zwangerschap en 
borstvoeding. 
Waarschuwingen en voorzorgen: Behandeling met rivaroxaban wordt niet aanbevolen bij patiënten: die een heupfractuuroperatie hebben ondergaan, - gelijktijdig een systemische behandeling krijgen met sterke remmers van CYP3A4 en Pgp, waaronder azol-
antimycotica (zoals ketoconazol, itraconazol, voriconazol en posaconazol) of HIV-proteaseremmers (bijv. ritonavir), - met enstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring <15 ml/min), - onder de 18 jaar. De volgende subgroepen van patiënten hebben een verhoogd 
risico op bloedingen en moeten na aanvang van de behandeling nauwgezet worden gecontroleerd op tekenen van bloedingscomplicaties: - patiënten met ernstige nierinsufficiëntie (creatinineklaring 15 - 29 ml/min), patiënten met matige nierinsufficiëntie 
(creatinineklaring 30 - 49 ml/min) die gelijktijdig andere geneesmiddelen krijgen die plasmaconcentraties van rivaroxaban verhogen; - cirrotische patiënten met matige leverinsufficiëntie (geclassificeerd als Child Pugh B) wanneer dit niet gepaard gaat met 
coagulopathie; - patiënten die gelijktijdig worden behandeld met geneesmiddelen die de hemostase beïnvloeden (zoals NSAID’s, acetylsalicylzuur, plaatjesaggregatieremmers of andere anticoagulantia) of met de matige remmer van CYP3A4 fluconazol; - 
aangeboren en verworven bloedingsstoornissen; - patiënten met een verhoogde kans op ulceratieve gastro intestinale ziekte, bij deze patiënten kan een adequate profylactische behandeling overwogen worden; - ernstige hypertensie die niet onder controle 
is; - actieve ulceratieve maagdarmstoornis; - recente zweervorming in het maagdarmkanaal; - vasculaire retinopathie; - recente intracraniale of intracerebrale bloeding; - intraspinale of intracerebrale vaatafwijkingen; - recente hersenoperatie of een spinale of 
oftalmologische operatie; - sterke CYP3A4-inductoren (bijv. rifampicine, fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital of sint-janskruid) moeten met voorzichtigheid worden gebruikt omdat dit kan leiden tot verlaagde plasmaconcentraties van rivaroxaban en dus de 
effectiviteit kan verminderen. Bijzondere zorg is geboden bij neuraxiale anesthesie of spinale/epidurale punctie.
Bijwerkingen: Vaak: verhoogd GGT, verhoogde transaminases (incl. verhoogde ALT- en AST-waarden), misselijkheid, koorts, perifeer oedeem, postprocedurele hemorragie (incl. postoperatieve anemie en wondhemorragie). Soms: verhoogd lipase, verhoogd 
amylase, verhoogd bloedbilirubine, verhoogd LDH, verhoogd alkalische fosfatase, anemie (incl. betreffende laboratoriumwaarden), tachycardie, trombocytemie (incl. verhoogde plaatjestelling), duizeligheid, hoofdpijn, constipatie, diarree, abdominale en gastro-
intestinale pijn (incl. pijn in de bovenbuik, vervelend gevoel in de maag), dyspepsie (incl. vervelend gevoel in het epigastrium), droge mond, braken, verminderde nierfunctie (incl. verhoogd bloedcreatinine, verhoogd bloedureum), pruritus (incl. zeldzame gevallen 
van gegeneraliseerde pruritus), huiduitslag, kneuzing, pijn in de extremiteiten, wondsecretie, hematoom (incl. zeldzame gevallen van spierhemorragie), hemorragie van het maagdarmkanaal (incl. bloeding van het tandvlees, rectale hemorragie, hematemese), 
hemorragie van het urogenitaal kanaal, hypotensie (incl. bloeddrukdaling, procedurele hypotensie), bloedneus, gelocaliseerd oedeem, verminderde algehele kracht en energie (incl. vermoeidheid, asthenie). Zelden: syncope (incl. bewustzijnsverlies),  verhoogd 
geconjugeerd bilirubine (al dan niet gepaard gaande met verhoogde ALT-waarden), allergische dermatitis, abnormale leverfunctie, urticaria (incl. zeldzame gevallen van gegeneraliseerde urticaria), zich onwel voelen (incl. malaise). Frequentie niet bekend: 
bloedingen in een kritisch orgaan (bijv. hersenen), adrenale hemorragie, conjunctivale hemorragie, hemoptysis, overgevoeligheid, geelzucht, vorming van pseudoanaeurysmata na percutane interventies, compartiment syndroom na een bloeding, nierfalen/acuut 
nierfalen optredend na een bloeding welke kan leiden tot hypoperfusie.
Handelsvorm: Doosje met 10, 30 of 100 tabletten. 
Nummers van de vergunning: EU/1/08/472/001-008. Vergunninghouder: Bayer Schering Pharma AG, 13342 Berlijn, Duitsland. 
Verdere informatie beschikbaar bij: Bayer B.V., Divisie Bayer Schering Pharma, Postbus 80, 3640 AB Mijdrecht, tel. 0297 280 666. 
Afleveringsstatus: UR. 
Voor volledig productinformatie: zie SmPC. 
Vergoeding: Xarelto wordt volledig vergoed. 
Versie: maart 2011

Xarelto disease website: 
www.thrombosisadviser.com

Verkorte productinformatie Pradaxa®

Samenstelling: 75 mg of 110 mg dabigatran etexilaat (als mesilaat) 

per capsule. Farmacotherapeutische categorie: directe trombineremmers. 

Farmaceutische vorm: harde capsules. Therapeutische indicaties: 

Primaire preventie van veneuze trombo-embolische (VTE) aandoeningen bij 

volwassen patiënten die electief een totale heupvervangende operatie (THO) of 

een totale 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 

capsules. Capsules niet openen. Contra-indicaties: Overgevoeligheid voor 

het actieve bestanddeel of voor één van de hulpstoffen, ernstig verminderde 

nierfunctie (creatinineklaring < 30 ml/min), actieve, klinisch significante bloe-

dingen, orgaanlaesies met het risico op bloedingen, spontane of farmacolo-

gisch verminderde hemostase, verminderde werking van de lever of leveraan-

doeningen die naar verwachting invloed hebben op de overleving, gelijktijdige 

behandeling met systemische ketoconazol. Bijzondere waarschuwingen 

en voorzorgen voor gebruik: Bij patiënten met een matig verminderde nier-

functie (creatinineklaring 30-50 ml/min) en ouderen (> 75 jaar) is de aanbe-

volen 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 kinderen en adolescenten. Anesthesie via een postopera-

tieve 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 gemetaboliseerd 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. De pro drug dabigatran etexilaat is een substraat van 

de effluxtransporter P-glycoproteïne. Bij patiënten die gelijktijdig dabigatran 

en amiodaron, kinidine of verapamil gebruiken dient de dosering verlaagd te 

worden tot 150 mg dabigatran per dag. Bij patiënten met matige nierinsuffici-

entie 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 matige nierinsufficiëntie. Gelijktijdig gebruik van 

krachtige P-glycoproteïne-inductoren dient vermeden te worden. Het wordt 

aanbevolen om 24 uur na de laatste van dabigatran 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 ongefracti-

oneerde heparines en heparinederivaten, heparines met laag moleculair 

gewicht, fondaparinux, desuridine, trombolytische middelen, GPIIb/IIIa recep-

tor antagonisten, clopidogrel, ticlopidine, dextran, sulfinpyrazon en vitamine 

K antagonisten worden niet aanbevolen. Bijwerkingen: 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 afloop tot gevolg hebben. Indien 

ernstige bloedingen optreden moet de behandeling worden gestopt en de bron 

van de bloeding worden onderzocht. Er is geen antidotum voor dabigatran. 

Andere vaak voorkomende klachten zijn buikpijn, diarree, dyspepsie, misse-

lijkheid (minder dan 10%). Verpakking: Pradaxa 75 mg en 110 mg worden 

geleverd in aluminium blisterverpakkingen van 30 stuks. Afleverstatus: U.R. 

Registratie: EU/1/08/442/002, EU/1/08/442/006. Registratiedatum 18 maart 

2008. Vergoeding en prijzen: Pradaxa wordt volledig vergoed binnen het 

GVS. Voor Prijzen, zie KNMP taxe. Voor volledige productinformatie is de 1B 

tekst op aanvraag beschikbaar. Boehringer Ingelheim bv., Comeniusstraat 6,

1817 MS Alkmaar. Telefoonnr: 0800 - 2255 889. 

Datum herziening van de tekst: 21 januari 2011. 

 Vol
 18

aug
  ’11



Vol
 18

aug
  ’11

Richtlijnen voor auteurs 

(versie december 2010)

N
ed

er
la

nd
s T

ijdschrift voor O
rthopaedie

1. Kopij en illustraties worden in enkelvoud ingezonden.

2. De tekst dient digitaal te worden aangeleverd als tekstbestand in 
het formaat van tekstverwerkingsprogramma ‘MS Word’. Digitale af-
beeldingen dienen niet in het tekstbestand te worden opgenomen, 
maar in aparte bestanden geplaatst te worden (zie verder onder 
punt 7).

3. De ingediende kopij moet in de Nederlandse taal geschreven zijn. 
Plaats het paginanummer in de rechter bovenhoek van elke pagina. 
Artikelen en casuïstische mededelingen dienen in het algemeen 
de volgende structuur te hebben: Titel, Samenvatting, Inleiding 
(zonder koptitel), (Patiënten en) Methode, Resultaten, Discussie, 
Abstract, Literatuur, waarbij elk onderdeel op een nieuwe pagina 
begint. Onder ‘Abstract’ dient een letterlijke vertaling van de sa-
menvatting 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 
woorden en voor proefschrift- en 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. Leverbeschadiging 
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 
digitale afbeeldingen te hebben in het ‘TIFF’-bestandsformaat met 
een minimale resolutie van 300 dots-per-inch (dpi) bij een minimum 
figuurbreedte van 20 cm. Iedere figuur dient in een apart figuurbe-
stand aangeleverd te worden.
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 tabelfunc-
tie 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 digitaal aangeleverd via de “Online 
Manuscripten Service” op de website www.ntv-orthopaedie.nl. 
Onder de knop “Inloggen OMS” kunt u inloggen op de server. Inloggen 
is alleen mogelijk voor auteurs en redactie. Uw inloggegevens kunt 
u verkrijgen door met de link “email” een bericht te sturen met een 
abstract van uw manuscript. U ontvangt daarna uw inloggegevens, 
waarmee u toegang heeft tot de Online Manuscripten Service.

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 Com-
missie van de instelling, waar het onderzoek heeft plaatsgevonden.
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  september 2011

 1 AOTrauma Advances Hand Symposium - Soest
 5 Cursus tweedaagse SIRE (Systematische Incident Reconstructie Evaluatie) - Almere
 6 Kwaliteitszorg medische vervolgopleidingen - Utrecht
 8 Advanced Trauma Life Support provider cursus - Riel
 9 Nerass Lustrumcongres: Samen sterk voor Arthritis en artrose - Scheveningen
 12 AOTrauma Principes van Operatieve Fractuurbehandeling - Oisterwijk
 13 Regelgeving en organisatie van medisch wetenschappelijk onderzoek - GCP - Utrecht
 13 Teach the teacher 2011 - Leiden
 13 Teach the Teacher: Startmodule Modernisering - Haarlem
 13 Traumaoverleg Traumacentrum West-Nederland - Den Haag
 13 Werkgroep Kinderorthopedie - Utrecht
 14 Teach the Teacher 1 - Leeuwarden
 15 AOTrauma Advances Pediatric Symposium - Oisterwijk
 15 VMS Experttraining Patiëntveiligheid - Soesterberg
 16 Teach the Teacher: basismodule Communicatietraining - Amsterdam Zuid-Oost
 16 Teach the Teacher: Startmodule Modernisering - Amsterdam Zuid-Oost 
 19 Teach the teacher 2011 - Leiden
 19 Train de trainer Systematische Benadering Medische Spoedsituaties - Groningen
 20 Congres International Society for Technology in Arthroplasty (ISTA 2011) – Brugge (B)
 24 VOCA Nederland Congres 2011: Sport Injuries - Amsterdam

  oktober 2011

 5 Rode Hoed Symposium - Medisch Specialist 2012 - Amsterdam
 6 NOV Najaarscongres 2011 - Noordwijk
 10 Cursus 3: Teach the Teacher: begeleiden, toetsen en beoordelen (2011) - Amsterdam
 20 Crew Resource Management - Human Factors in de zorg - Ravenstein
 27 Cursus 1: Teach the Teacher: Didactische Basisprincipes - Amsterdam
 27 Teach the Teacher 1 - Leeuwarden
 27 Teach the teacher 2011 - Leiden
 31  Basiscursus Regelgeving en Organisatie Klinisch-wetenschappelijk onderzoek (BROK) - Leiden
 31 Teach the Teacher 1 - Leeuwarden
 31 Tijdbesparend vergaderen - Utrecht

Congres-, bij- en nascholingsagenda

Meer informatie? Zie besloten deel NOV-website: www.orthopeden.org

N
ed

er
la

nd
s T

ijdschrift voor O
rthopaedie

98 ■   Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 18, Nr 2, augustus 2011   



De E-Factor...

-

‘highly cross-linked’ poly-

ethyleen ®

vitamys® -

RM Pressfit 

vitamys® cup

®

vitamys@mathysmedical.com – 

»



Simplify the Complex

Arcos Modular Femoral Revision System
Revisions involving the femur continue to be one of the most difficult operations  

faced by surgeons. The design of the Arcos System meets the demands of  

complex surgery by offering exceptional surgical:

©2011 Biomet®. All trademarks herein are the property of Biomet®, or its subsidiaries unless otherwise indicated. 

Rubik’s Cube® used by permission of Seven Towns Ltd. www.rubiks.com. 0045.0 SL | arc1

biomet.com 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Gray Gamma 2.2)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Coated FOGRA27 \050ISO 12647-2:2004\051)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /sRGB
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo false
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo false
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 100
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 72
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 150
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 75
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 1.30
    /HSamples [2 1 1 2] /VSamples [2 1 1 2]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 10
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 300
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 300
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /NLD ([Gebaseerd op '[Kleinste bestandsgrootte]'] Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor weergave op een beeldscherm, e-mail en internet. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /ConvertToRGB
      /DestinationProfileName (sRGB IEC61966-2.1)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing false
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [600 600]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


