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Dat heb ik geweten. De overigens wel gewaardeerde metafoor uit het voorwoord
van de vorige editie van het NTvO over de rol van roeiers in de geleverde presta-
tie van een roeiboot bevatte ten minste 1 rekenfout. Collega Jansen uit Delft,
nog even alert en reactief als altijd, merkte terecht op dat hij als ‘oud-roeier niet
graag in een roeiboot gestopt werd met 7 roeiers en 1 stuurman hetgeen dan een
acht dient te zijn’. In de roeisport is 8+1 immers 8. In zijn persoonlijk aan mij
gerichte brief volgde nog enig onderricht in de roeisport waarvoor ik hem erken-
telijk ben. Zijn bange vermoeden dat ik –gezien mijn in zijn ogen ontoereikende
kennis van de roeisport- wellicht zou denken dat de Ronde van Frankrijk op
driewielers gereden wordt, kon ik gelukkig weerspreken.

Voor de aardigheid wil ik u wijzen op een korte studie van collegae Palazzo en
Warner uit het Verenigd Koninkrijk.1 Zij onderzochten de karaktertransfor-
matie van anders zo correcte en voorkomende chirurgen zodra zij de steriele jas
en operatiehandschoenen aan hadden. Tijdens 100 achtereenvolgende operaties
van verschillende snijdende specialismen (algemene heelkunde, KNO, gynaeco-
logie en urologie) werd gescoord hoe vaak er gevloekt werd tijdens een ingreep.
Alleen zoals onze Britse collega’s dit kunnen werden verschillende vloekcatego-
rieën gehanteerd: ‘heaven and hell’ (‘God’, ‘bl**dy h*ll’), lichaamsproducten
(sh*t en p*ss) en 4-letterwoorden. Naar gelang de ernst van de vloek werden
meer vloekpunten toegekend. En wat schets ons aller verbazing? Uit dit onder-
zoek komt naar voren dat orthopedisch chirurgen gemiddeld het ergste vloeken
van alle onderzochte specialismen. Orthopeden vloekten gemiddeld 1 maal per
29 minuten, waarbij het jammer is dat uit het artikel de omstandigheden
waarin en de reden waarom gevloekt werd niet kenbaar gemaakt zijn. 
Laten we wel hopen dat het met de Nederlandse orthopeden beter gesteld is.

Dat even als voorafje aan de 3e editie van het Tijdschrift van 2004. Het voor u
liggend nummer biedt u weer een gevarieerd aanbod van artikelen. Ditmaal
2 oorspronkelijke artikelen en 2 ziektegeschiedenissen en de vaste rubrieken.
Hogeslag et al. berichten over de eerste resultaten van een bepaald type prothese
steel bij revisiechirurgie van totaleheupprothesen. Het artikel illustreert fraai
hoe moeilijk het is om in de Nederlandse situatie een gerandomiseerde klinische
studie over dit onderwerp te verrichten. De patiëntaantallen zijn vaak relatief
klein, het aantal operateurs groot evenals de heterogeniteit van de onderzoeks-
populatie. Kroon et al. bespreken de door hen ontwikkelde en toegepaste metho-
de om bij heupoperaties bestaande sjablonen (transparanten die gebruikt
worden om de benodigde prothesemaat te preoperatief te voorspellen) geschikt te
maken in de omgeving van de digitale beeldverwerking. Er zijn op dit gebied
veel ontwikkelingen gaande en ik spreek de wens uit dat door middel van com-
mentaren op dit manuscript of nieuwe manuscripten de lezers in komende edi-
ties van dit Tijdschrift nader geïnformeerd gaan worden. U kunt dit ook
beschouwen al een algemene oproep om eens een overzichtsartikel in te sturen
over een bepaald onderwerp. In de ziektegeschiedenissen wordt u gewezen op 2
weinig voorkomende ziektebeelden. Ik zal uiteraard de inhoud niet verklappen,
hoewel de titel van de eerste ziektegeschiedenis weinig te raden over laat.

Ik wens u allen weer veel leesplezier en wijsheid toe met het lezen van deze editie
van uw Tijdschrift. Ik spreek welhaast het verlangen uit dat er naar aanlei-
ding van de gepresenteerde artikelen meer discussie op gang gaat komen.
Vooralsnog heb ik de indruk dat u de informatie consumeert maar er –enkele
uitzonderingen daargelaten- geen aanleiding in ziet om auteurs om nadere
uitleg te vragen. Dat is een keuze.

1. Palazzo F.F., Warner O.J. Surgeons swear when operating: fact or myth? 
BMJ 1999;319:1611

Arthur de Gast, hoofdredacteur
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SAMENVATTING

Eén van de problemen bij revisiechirurgie van de heup is het
botverlies van het proximale femur. Er zijn verschillende oplos-
singen beschreven; wij kozen vaak voor een distaal verankerende
modulaire ongecementeerde lange femurcomponent die werd
toegepast in 47 revisies uitgevoerd bij 46 patiënten met een ge-
middelde leeftijd van 74 jaar. De reden van revisie betrof 39 maal
een aseptische loslating, 6 maal een periprothetische fractuur, 
1 breuk van de femurcomponent en 1 aangetoonde ‘low-grade’-
infectie. De gemiddelde follow-up bedroeg 2.5 jaar (1-5). De
mate van patiënttevredenheid werd in 71% van de gevallen als
uitstekend/goed gewaardeerd. Proximale botopbouw trad op
bij 22 van de 32 patiënten (69%) met proximaal botverlies in het
femur. De meest voorkomende complicatie was een peroperatie-
ve fissuur (9 van de 41 zonder periprothetische fractuur); dit
leidde 1 maal tot een re-interventie. Bij 1 van de 6 patiënten met
een periprothetische fractuur trad een ‘non union’ op; overigens
met uitstekend functioneel resultaat. Vijfmaal was er sprake van
een diepe infectie en 4 keer van een luxatie.
Na een korte follow-up is er geen aan de ingreep gerelateerde
mortaliteit, een redelijke mate van tevredenheid en een aanzien-
lijk aantal complicaties.

INLEIDING

In Nederland worden per jaar ongeveer 18.500 primai-
re totale heupprotheses geplaatst en circa 1700 revisies
uitgevoerd.1 Naar verwachting zal het aantal primaire
totaleheupartroplastieken in het jaar 2020 stijgen tot
25.000.2
Er zijn diverse redenen om te besluiten over te gaan tot
revisie van een totaleheupprothese. De belangrijkste zijn
septische en aseptische loslating welke beiden gepaard
kunnen gaan met een aanzienlijk botverlies aan zowel de
acetabulare als femorale zijde. De presentatievormen
hiervan zijn zeer divers waardoor een grote verscheiden-
heid aan specifieke problemen bestaat. Het is bijna van-
zelfsprekend dat 1 behandelmethode niet toereikend kan

zijn voor alle gevallen. Dat blijkt ook uit de literatuur; er
zijn verscheidene methoden van botreconstructie beschre-
ven.3-6 Een beproefde techniek voor het behandelen van
botverlies van het proximale femur is het impacteren van
botsnippers (‘impaction grafting’). Bij grotere segmentale
botdefecten kan een structurele allograft geplaatst worden
of zelfs gekozen worden voor een tumorprothese ter ver-
vanging van het proximale femur.5,7,8 Een andere moge-
lijkheid is een modulair ongecementeerde prothesesteel
met een distale verankering in de isthmus.9-18 Voor deze
oplossing werd in onze kliniek vaak gekozen en de korte-
termijnresultaten van de toepassing van zo’n femursteel
zijn onderwerp van de huidige studie.

PATIËNTEN EN METHODEN

Patiënten bij wie in de periode van oktober 1998 tot april
2004 een MP-femurrevisieprothese (Waldemar Link)
geplaatst werd met een minimale follow-up van 1 jaar
werden geïncludeerd. 
De ongecementeerde MP-femurrevisieprothese bestaat
uit een steel en een halsdeel. De conisch lopende steel
met 3graden angulatie fixeert met behulp van een micro-
poreuze (MP) laag en enkele verticaal georiënteerde
vinnen, in de isthmus van de femurschacht. Het halsdeel
is een proximaal opzetstuk waarvan de anteversiehoek
trapsgewijs kan worden ingesteld en behouden door een
vertanding met de steel. Het halsdeel kan naar behoefte
met 1, 2 of 3 centimeter worden verlengd. De lengte van
de steel varieert van 210-330 mm en diameter van 14-25
mm. De klinische, poliklinische en röntgenologische
gegevens werden retrospectief geëvalueerd.
De volgende onderdelen werden gescoord: voorgeschie-
denis (eerdere revisie, gecementeerd of ongecemen-
teerd), indicatie voor huidige revisie, wel of geen vervan-
ging van de acetabulum-component, operatieduur,
chirurgische benadering, peroperatief bloedverlies, en
peri- en postoperatieve complicaties. Röntgenfoto’s
werden beoordeeld op aanwezigheid en lokalisatie van
preoperatieve osteolyse, positie en fixatie van de femur-
steel, proximale botopbouw in het femur en complica-
ties. Indien de laatste follow-upgegevens ouder waren
dan 12 maanden werd de patiënt opgeroepen voor poli-
klinische controle. Dit betrof 38 patiënten. Tijdens het
polikliniekbezoek werd de tevredenheid door de patiënt
gescoord als ‘slecht/matig’ of ‘goed/uitstekend’.

Eerste resultaten van een ongecementeerde modulaire fe-
murcomponent met distale verankering bij revisiechirurgie
van de heup bij 47 patiënten – een retrospectieve studie
R.A.G. Hoogeslag, R.M. Castelein en C.C.P.M. Verheyen

Drs. R.A.G. Hoogeslag, AGNIO orthopedie (thans: AGIO 
orthopedie, Medisch Spectrum Twente), prof.dr. R.M.
Castelein (thans: UMC Utrecht) en dr. C.C.P.M. Verheyen 
orthopedisch chirurgen, afdeling orthopedie, Isala Klinieken,
locatie Weezenlanden, Postbus 10500 
8000 GM, Zwolle
Correspondentie: dr. C.C.P.M. Verheyen 
E-mail: c.c.p.m.verheyen@isala.nl
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RESULTATEN

46 patiënten (21 mannen, 25 vrouwen) met 47 revisie-
stelen voldeden aan de inclusiecriteria. De gemiddelde
leeftijd van de patiënt ten tijde van de operatie was 74
jaar (59-94). De gemiddelde follow-up bedroeg 30
maanden (12-60). Geen van de patiënten overleed
tijdens de follow-up.
Indicaties voor de revisie waren 39 maal een aseptische
loslating (83%), 6 maal een periprothetische fractuur
(13%), 1 maal een breuk van de femurcomponent en 1
maal een ‘low-grade’ infectie. In het laatste geval werd
vanwege de infectie een revisie in 2 stappen uitgevoerd
(‘2-stage’-revisie). Het betrof 34 maal een primaire
revisie (28 maal bij een gecementeerde en 6 maal bij een
ongecementeerde femursteel), 10 maal een tweede
revisie en 3 maal een derde revisie. De operatie werd uit-
gevoerd in zijligging, 34 maal via een gemodificeerde
anterolaterale benadering en 13 maal via een posterola-
terale benadering; afhankelijk van de oorspronkelijke
benadering.19 Driemaal werd een verlengde trochanter-
osteotomie uitgevoerd.
Bij 28 patiënten (60%) werd ook de acetabulumcompo-
nent gereviseerd. De gemiddelde operatieduur bedroeg
190 minuten (120-270); het peroperatieve bloedverlies
was gemiddeld 1800 ml (700-4500 ml). Antibiotische
profylaxe bestond uit 2 gram cefazoline i.v. gevolgd door
3 giften van 1 gram gedurende 24 uur. Farmacologische
tromboseprofylaxe werd nagestreefd met nadroparine
s.c. tot het moment dat met acenocoumarol een INR-
waarde >2 werd bereikt. Deze tromboseprofylaxe werd
tot 3 maanden postoperatief gegeven.

Patiënttevredenheid
Van de 38 opgeroepen patiënten beoordeelde 71% het
resultaat zelf als ‘goed/uitstekend’. In de subgroep van
aseptische loslating was dit 75% en in de subgroep van

periprothetische fracturen werd dit door 3 van de 6
patiënten aangegeven.

Radiologische resultaten
Bij 32 patiënten bestond er botverlies proximaal in het
femur, voornamelijk ter plaatse van Gruen-zone 7
(calcar, 33%).5 Bij de röntgenologische follow-up was bij
17 patiënten de prothese, zoals beoogd, in de isthmus
van het femur gefixeerd; bij de andere 30 bestond een 3-
punts fixatie (proximale schacht, isthmus en distale
schacht) waarbij de tip van de prothese doorgaans tegen
de anterolaterale schachtwand gelegen was.
Bij 22 van de 32 patiënten (69%) met proximaal botver-
lies was sprake van proximale botopbouw binnen het
eerste jaar (figuur 1). Bij de 6 patiënten met een peri-
prothetische fractuur werd de fractuur met de steel van
de revisieprothese overbrugd. Vijf maal trad consolida-
tie van de fractuur op (Figuur 2). De patiënt met een
non-union was na 51 maanden follow-up tevreden en
functioneerde goed (Harris Hip Score van 94 uit 100).

Complicaties
Peroperatief trad bij 9 van de 41 patiënten zonder peri-
prothetische fractuur een peroperatieve fissuur op, 5
diafysair en 4 metafysair gelegen. In het algemeen
plaatste de operateur cerclages rond het femur. Wegens
een perforatie van de femurschacht werd bij 1 patiënt
vanwege pijnklachten een hernieuwde steelrevisie
verricht met behulp van een tibiaspaan ‘strut graft’
(Figuur 3). Bij de laatste controle (29 maanden post
operatief) persisteerden pijnklachten en bleek de spaan
niet ingegroeid te zijn. Waarschijnlijk is een belangrijke
oorzaak het niet volledig verwijderen van het distale
cement (figuren 3A en C) waardoor geforceerde sturing
van de tip. Tijdens poliklinische controle werd bij 1
patiënt pas een fissuur van het proximale femur gecon-
stateerd welke conservatief succesvol werd behandeld.
Uiteindelijk werd dus 1 van de 9 patiënten met de com-
plicatie fractuur/fissuur opnieuw geopereerd.

Figuur 1.A. Röntgenfoto van een MP-prothese met
bestaand proximaal botverlies in het femur. B. Spontane
remodellering met proximale botopbouw na 1 jaar.

Figuur 2.A. Röntgenfoto van het femur toont een peri-
prothetische fractuur. B. Postoperatieve röntgenfoto na
revisieoperatie. C. Geconsolideerde fractuur na 1 jaar.

A B

A B C
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Het beloop werd bij 5 patiënten (10.6%) gecompliceerd
door een diepe wondinfectie waarbij de wond operatief
werd gespoeld tot in het heupgewricht en antibiotische
therapie werd ingesteld. In 2 van deze gevallen werd
tevens een Girdlestone gecreëerd, 5 weken en 2 jaar na
de initiële ingreep, waarbij later (respectievelijk na 4 en 6
maanden) opnieuw een MP-prothese werd geplaatst.
Hierna en bij 2 anderen waren er klinisch en serologisch
geen tekenen van infectie. Bij de 5e patiënt bestond na 3
jaar een recidiverende laaggradige infectie met een
gering producerende fistel. Viermaal (8.6%) trad post-
operatief een luxatie op, 2 tijdens de opname, tweemaal
later (na respectievelijk 10 en 30 maanden). Bij 2
patiënten met een chronische luxatie (1 direct postope-
ratief en 1 na 30 maanden ontstaan) was sprake van een
functioneel aanvaardbare situatie zodat besloten werd
van operatief ingrijpen af te zien. Eenmaal trad een
nervus-ischiadicus-letsel met een voetheffersparese op,
welke na 21 maanden persisteerde en met een peroneus-
veerorthese werd ondersteund. Eenmaal werd een diepe
veneuze trombose gediagnosticeerd en behandeld.

DISCUSSIE

De gemeenschappelijke factor van de besproken patiën-
tengroep is de gestelde indicatie tot revisie van de fe-
murcomponent en de aanwezigheid van botdefecten.
Wat betreft vele andere parameters is het een uitgespro-
ken heterogene groep. Een eenduidig algoritme voor
de keuze van de optimale techniek voor individuele
casus ontbreekt. Aangezien het aantal steelrevisies in
onze kliniek, zoals in de meeste Nederlandse ziekenhui-
zen, beperkt is (ongeveer 30 per jaar) hebben wij er voor
gekozen voorlopig voornamelijk 1 gangbare techniek toe
te passen bij duidelijk botverlies. Deze revisies werden uit-
gevoerd met de beschreven modulaire femurrevisiepro-
these, gebaseerd op het principe zoals toegepast door

Wagner. Door de ongecementeerde distale fixatie ter
hoogte van de isthmus worden botdefecten overbrugd en
primaire stabiliteit verkregen.12,14,15,16,17,20

Weinans et al. stellen dat bij een prothesesteel die voorna-
melijk kracht overbrengt op het distale femur er botverlies
zal optreden ter hoogte van het proximale femur.21 Op-
merkelijk in onze serie is dat botopbouw in het proximale
femur juist geen uitzondering was. In de literatuur wordt
dit bij dergelijke protheses echter vaker gezien en treedt
zelfs op in die gevallen waar geen botplastieken van het
proximale femur werden verricht.9-11,13-18,21

Opvallend en ook zorgelijk is het aantal en de aard van
de opgetreden complicaties. Het luxatiepercentage van
8,6 (4/47) laat dit zich goed verhouden met de 5-21%
uit de literatuur van zowel de Wagner-revisiemethode
als ook andere methoden.9,11,13,18,22-26 In de huidige
studie heeft de adaptieve modulaire opbouw van de fe-
murprothese niet tot een lager luxatiepercentage geleid.
Deze studie liet ook 5/47 (10.6%) diepe infecties zien.
Dit is hoger dan de 1-6% in de meeste onderzoeken; in
de grootste serie van13.000 heuprevisies bedroeg dit
1.1%.26 Een eenduidige verklaring deze bevinding is op
grond van de beschikbare onderzoeksgegevens niet
voorhanden. De primaire heup- en knieartroplastieken
verricht onze kliniek laten overigens geen afwijkend
(hoog) percentage diepe infecties zien.
Eén van de meest voorkomende complicaties, het per-
operatief optreden van een femurfractuur, lijkt verband
te hebben met het principe van de cementloze distale
verankering. Een verklaring hiervoor kan gezocht
worden in de variabiliteit van de fysiologische antecurva-
tie van het femur en de secundaire deformatie van het
femur als onderdeel van de loslating van de steel.
Hierdoor is de passing van de prothesesteel niet optimaal
en loopt de punt van de prothesesteel tijdens het
inbrengen vast tegen de anterieure cortex. Waarschijnlijk
had het vaker uitvoeren van een verlengde trochanteros-
teotomie dit kunnen voorkomen.
In de meeste gevallen werd bij een probleem met een ge-
cementeerde steel gekozen om het cement ultrasoon te
verwijderen en af te zien van een Wagner-osteotomie.
Een enkele maal bleven cementresten achter in de
diepte. In deze serie ontstond geleidelijk de tendens een
relatief kortere revisiesteel te plaatsen omdat het mecha-
nisch niet zinvol is de prothese voorbij de isthmus te
plaatsen. De tevredenheid van de patiëntengroep - de
periprothetische fracturen uitgezonderd - over het
resultaat van de ingreep was bij 71% goed of uitstekend.
In de kleine subgroep met een periprothetische fractuur
was dit 3 van de 6, hetgeen overeenkomt met grote
studies waar ongeveer 50% tevreden was over het
resultaat.27,28 Het is duidelijk dat de beoordeling van het
resultaat door de patiënt volgens onze onderzoeksme-
thode slechts globaal gekarakteriseerd werd. Het ge-
bruik van een verfijnde patiënttevredenheidscore zal tot
een meer gedetailleerde uitkomst leiden.

Figuur 3. A. Postoperatieve röntgenfoto met perforatie
anterolaterale cortex. B.’Strut-graft’ (tibia spaan) ge-
plaatst over het defect. C. Vorderende incorporatie ‘strut-
graft’ na 2jaar, distale cementrest nog goed zichtbaar.

A B C
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De eerste ervaringen met de MP-femurrevisieprothese
met een 1- tot 5-jaarsfollow-up van 47 stelen toont dat
er een redelijke patiënttevredenheid ondanks het aan-
zienlijke aantal complicaties. Het is aannemlijk dat aan-
passingen in de operatieve techniek (trochanterosteoto-
mie, het gebruik van een kortere prothesesteel) het
aantal en de ernst van de complicaties kan verminderen.
Een verdere verbetering van de resultaten zou kunnen
worden bereikt door ‘impaction grafting’ een belangrij-
kere plaats in te laten innemen voor het herstellen van
het botverlies van het proximale femur.

ABSTRACT

One of the problems with revision surgery is proximal femoral
osteolysis. Several solutions have been described and we often
used a modular cementless femur component with distal fixation.
Forty-seven revisions were performed in 46 patients (mean age
74 years), 39 times because of aseptic loosening, 6 periprosthetic
fractures, 1 fracture of the femoral stem component and 1 esta-
blished low-grade infection. Mean follow-up was 2.5 years (1-5).
Patient satisfaction at last follow-up was assessed as
excellent/good in 71%. Bony restoration of the proximal femur
was seen in 22 of 32 patients (69%) with proximal femoral bone
loss. The most common complication was a perioperative
fracture or fissure (9 of 41 cases without periprosthetic fracture).
This resulted in 1 re-intervention. In 5 cases (8.6%) a deep
infection and in 5 (10.6%) a dislocation occurred.
After a short follow-up period no procedure-related mortalities
were observed, a reasonable patient satisfaction and a considera-
ble amount of complications.
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SAMENVATTING

Het verrichten van sjabloonmetingen bij de totaleheupartroplas-
tiek is een gangbare methode van preoperatieve planning. Met de
overstap van conventionele röntgenfoto’s naar digitale röntgen-
foto’s in verband met overgang naar het ‘Picture Archiving
Communicating System’ (PACS) is er een vraag ontstaan naar
een alternatief voor de conventionele sjabloonmeting. 
Het doel van deze studie was het realiseren van de digitale pre-
operatieve sjabloonmetingen.
Bij 50 patiënten werd de vergrotingsfactor bestudeerd door het
meefotograferen van een munt met een diameter van 20 mm.
De mate van vergroting ten gevolge van de divergentie van de
röntgenstralen werd gemeten. Hierdoor konden conventionele
sjablonen gescand worden en langs elektronische weg (digitaal)
geschikt gemaakt worden voor de toepassing in het PACS.
Vervolgens werd bij 41 patiënten die een totaleheupartroplas-
tiek zouden ondergaan een digitale preoperatieve meetfoto ver-
vaardigd. De invloed van de rotatie van het femur werd bij een
deel van deze patiënten beoordeeld door het contralaterale been
op de meetfoto in fysiologische exorotatie te laten draaien.
De maat van de geplaatste steel correleerde in 93% van de
gevallen met de uitkomst van de preoperatieve meting. De
uitkomst van de preoperatieve meting van de contralaterale zijde
correleerde in mindere mate met maat van de geplaatste steel.
Het verschil tussen deze correlaties bleek niet significant, een
duidelijke trend was aanwezig.
Deze methode blijkt een betrouwbaar en goedkoop alternatief
te zijn voor de conventionele sjabloonmeting.

INLEIDING

Bij de totaleheupartroplastiek is het gebruikelijk om met
sjablonen preoperatief te trachten de maat van de te im-
planteren femurcomponent in te schatten. De accura-
tesse van deze planning is negatief gecorreleerd met het
optreden van vooral peroperatieve complicaties (figuur
1).2, 3 De sjablonen die door de industrie ter beschik-
king worden gesteld zijn alleen toepasbaar op conven-

tionele afdrukken van een
röntgenfoto. De software
voor digitale sjablonen
kan nog niet altijd wor-
den geleverd. Software
die door derden geleverd
wordt is zeer kostbaar en
houdt geen rekening met
de wisselende vergro-
tingsfactor van de op-
name. Met de overstap
die veel ziekenhuizen
maken naar het PACS
systeem maken groeit de
vraag naar een alternatief
voor de ouderwetse sja-
bloonmeting. Problemen
met metingen op rönt-
genfoto’s die zowel con-
ventionele als digitale
foto’s betreffen zijn de
niet nauwkeurig bekende
vergrotingsfactor t.g.v.
divergentie van de rönt-
genstralen.4 Specifieke problemen met de computerme-
tingen zijn de digitalisering van de sjablonen en de kali-
bratie van de computer om dergelijke metingen
nauwkeurig te kunnen uitvoeren. 
De aanleiding voor deze studie was het onvermogen om
na overstap op het PACS-systeem nog adequaat preope-
ratief een sjabloonmeting te kunnen uitvoeren. 
Het doel van de studie was het optimaliseren van de pre-
operatieve sjabloonmetingen en het verkrijgen van zo
betrouwbaar mogelijke metingen die ten minste zo be-
trouwbaar zijn als met de conventionele methode.

PATIËNTEN EN METHODEN

Bij 50 patiënten werd de vergrotingsfactor bestudeerd
door het meefotograferen van een munt. Voor de
methode met de munt werd gekozen omdat de maximale
diameter in elke projectie gelijk blijft.1 Door deze diameter
op de afbeelding van de munt op de röntgenfoto te meten
kon de vergrotingfactor ten gevolge van de divergentie
van de röntgenstralen worden bepaald. Op grond van

Figuur 1. Röntgenfoto van
een femurfractuur perope-
ratief ontstaan bij overschat-
ting benodigde steelmaat.
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deze informatie konden conventionele sjablonen digitaal
ingescand worden in de juiste vergroting.
Gedurende een periode van 7 maanden werden 41
patiënten geïncludeerd die gepland waren voor een tota-
leheupartroplastiek. Van deze patiënten werden gestan-
daardiseerde preoperatieve meetfoto’s vervaardigd. Het
grootste deel van deze patiënten had aan de contralatera-
le zijde nog geen totaleheupprothese. Het bepalen van
de vergrotingsfactor aan de hand van de kop van de con-
tralaterale prothese was dus steeds niet mogelijk. 
Deze röntgenfoto’s werden gemaakt met de patiënt in
rugligging met een munt van 20 mm geplaatst aan de
buitenzijde van het bovenbeen van de te opereren
zijde.1 Het trochanter major is een gemakkelijk referen-
tiepunt voor het niveau van het collum en de heupkop.
Bij veel patiënten bleek de röntgenfilm te smal voor het
bekken inclusief lateraal bedekkende weke delen, zodat
de munt niet altijd op de foto zichtbaar was. Bij
patiënten met ‘brede’ heupen werd om deze reden de
munt aan de binnenzijde van het bovenbeen geplakt. Er
werd in deze studie tevens geverifieerd of er een verschil
in uitkomst bestond indien de munt niet ter hoogte van
de trochanter major aan de laterale zijde, maar aan de
mediale zijde van het bovenbeen werd geplaatst. 
De munt werd op het been bevestigd in hetzelfde
frontale vlak als het femur om zodoende dezelfde ver-
groting te verkrijgen. Met het been in neutrale rotatie
werd de trochanter major als referentie voor dit vlak
gebruikt. Het te opereren been werd gefixeerd in een
beenlade in neutrale rotatie, dit om de rotatiestand van
het femur te standaardiseren. De contralaterale zijde
werd niet gefixeerd en draaide hierdoor in een fysiologi-
sche exorotatie stand. Zo ontstond een controlegroep
waaruit de invloed van exorotatie op de meting bepaald
kon worden. De conventionele sjablonen van de te
gebruiken protheses, die uitgaan van een standaard ver-
groting van 15 of 20%, werden verkleind tot een vergro-
ting van 0% en vervolgens gescand. Op grond van de
gemiddelde vergrotingsfactor bij de eerste 50 patiënten
werd de juiste vergroting van het sjabloon bepaald en als
standaard ingesteld.

Ter evaluatie van de klinische toepasbaarheid werden pre-
operatieve metingen met de digitale sjablonen verricht en
de uitkomst vergeleken met de uiteindelijk geplaatste
prothese (figuren 1 en 2). De maat van de sjabloon die
exact de afgebeelde femurschacht opvulde werd vastge-
legd. De operateurs waren niet op de hoogte van de
uitkomst van de preoperatieve metingen. De gebruikte on-
gecementeerde prothesesteel (Mallory Head, BIOMET)
kent een reeks van oplopende maten (7 t/m 17).
Ter evaluatie van eventuele meetfouten ten gevolge van
een (exo-)rotatiestand van het been werden de
metingen tevens uitgevoerd aan de contralaterale zijde.5
Voor de vergelijking van de metingen ipsi- en contrala-
teraal werden de correlatiecoëfficiënten van beide
groepen berekend en de afstand tot berekende regres-
sielijnen met elkaar vergeleken met een gepaarde t-
toets. In deze studie werden alleen patiënten met een
ongecementeerde femursteel geïncludeerd in verband
met het belang van het vooraf vaststellen van de juiste
steeldiameter bij dergelijke prothesen. 

RESULTATEN

De vergrotingsfactor was gemiddeld 119,7 % met een
kleine SD van 0.71 %. Het verschil in vergrotingsfactor bij
plaatsen van de munt aan de mediale zijde of aan de
laterale zijde van het bovenbeen was statistisch niet signi-
ficant. Van de 41 patiënten die werden geïncludeerd bleek
bij 22 patiënten de maat van de geplaatste prothese exact
overeen te komen met de uitkomst van de preoperatieve
sjabloonmeting. Bij 15 patiënten was er 1 steelmaat
verschil tussen de sjabloonmeting en geplaatste steel, bij 3
patiënten 2 maten. Bij 1 patiënt trad een proximale femur-
fissuur op na plaatsen van een steel die 1 maat groter was
dan de voorspelde maat via de sjabloonmeting. 
Bij 12 patiënten een kon vergelijking worden gemaakt
tussen de metingen aan de ipsi- en contralaterale zijde
(4 patiënten hadden contralateraal al een artroplastiek
ondergaan). Bij 6 patiënten bleek de meting aan de con-
tralaterale zijde een maat kleiner aan te geven. Bij allen

Figuur 2. Voorbeeld van het preoperatief digitaal sjablo-
neren van een Mallory Head prothesesteel (Biomet).

Figuur 3. Voorbeeld van het preoperatief digitaal sjablo-
neren van een digitaal sjabloneren met sjablonen van
SP II steel (Link Lubinus). 
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was het verschil 1 maat. Bij de overigen gaf de meting
contralateraal een gelijke uitkomst.
De correlatiecoëfficiënt van de meting aan de ipsilatera-
le zijde met de geplaatste maat steel was 0.96, aan de
contralaterale zijde 0.93. Vergelijking van deze correla-
ties toonde een duidelijke trend aan richting de betere
accuratesse van de ipsilaterale meting.

DISCUSSIE

In de literatuur wordt een sjabloonmeting bij totale
heupartroplastieken als accuraat beschouwd indien de
meting en de uitkomst maximaal 1 maat verschillen.5, 6

Indien een afwijking van 1 maat ook als een goede
uitkomst wordt beschouwd, is in deze studie de accura-
tesse van de preoperatieve sjabloonmeting 93%. Op
grond hiervan kan worden geconcludeerd dat de
methode zoals die door ons werd toegepast een be-
trouwbare en goedkope methode betreft om de preope-
ratieve planning te ondersteunen. Een statistisch signifi-
cant verschil tussen de metingen ipsilateraal en
contralateraal (dus tussen neutrale rotatie en fysiologi-
sche exorotatie) werd niet verkregen. Het is waarschijn-
lijk bij een groter aantal metingen deze uitkomst wel
statistisch significant was geweest. 
Een preoperatieve meting is en blijft een benadering van
de werkelijkheid. Het dient dan ook gebruikt te worden
als een leidraad om zodoende de grote problemen door
een aanzienlijke over- of onderschatting van de beno-
digde steelmaat te kunnen voorkomen. Een exacte we-
tenschap is het zeker (nog) niet. De preoperatieve bepa-
lingen hebben vooral meerwaarde bij de ongecemen-
teerde totaleheupartroplastiek vanwege de kleinere ver-
gevingsgezindheid ervan.
Hoewel bij een vaste instelling van de montagetafel met
röntgenplaat en de röntgenbuis de variatie in de vergro-
tingsfactor binnen redelijke grenzen blijft zijn er toch
factoren die van invloed zijn. Zo zal bij een grotere
afstand van de ossale delen tot de plaat, bijvoorbeeld bij
de patiënt met extreme adipositas, de divergentie zorgen
voor een grotere vergrotingsfactor. Ook kan de divergen-
tie variëren binnen de stralenbundel. Zo is op grond van
natuurkundige principes de vergroting aan de rand van de
plaat meer uitgesproken zijn dan in het centrum. Om die
reden is het van belang dat de munt zo dicht mogelijk
geplaatst is bij het gebied waar gemeten wordt. Indien
echter de standaarddeviatie van de vergrotingsfactor van
het röntgentoestel bekend is kan ook bij adipeuze
patiënten een indruk verkregen worden over de
benodigde steelmaat. De invloed van de rotatiestand van
het femur op de vergrotingsfactor is in deze studie
duidelijk geworden. Of extreme exorotatie dit beeld
verder accentueert of juist doet verminderen kan op
grond van onze onderzoeksgegevens niet worden
bepaald. Indien gestandaardiseerde foto’s gemaakt wor-

den, is dit ook niet relevant. Als men de rotatie niet
wenst te controleren bij het maken van een opname,
dan verdient het aanbeveling dat de correlatie tussen
de metingen en de exorotatiestand verder bestudeert
worden.

De door ons toepaste methode blijkt een betrouwbaar
en goedkoop alternatief te zijn voor de conventionele
sjabloon meting. Een preoperatieve meting blijft echter
een benadering van de werkelijkheid. Zaken als extreme
adipositas, een exorotatiecontractuur en een inconse-
quente werkwijze bij het vervaardigen van de röntgen-
opnames kunnen de uitkomst beïnvloeden.

ABSTRACT

Preoperative templating for total hip arthroplasty can be used to
improve preoperative planning. As many hospitals are now trans-
ferring to a Picture Archiving Communicating System (PACS)
adapting the templating technique is necessary. This study aimed
at improving the technique of digital templating.
The mean magnification of the pelvis x-ray was determined pre-
operatively in 50 patients by placing a coin with a diameter of 20
millimetres above the major trochanter. This mean magnifica-
tion rate determined the magnification rate of the template.
41 patients who were planned for total hip arthroplasty were
templated digitally. The influence of the rotation of the femur
was determined by letting the controlateral leg of a number of
patients rotate externally on the pelvis x-ray. The results of the
preoperative templating correlated largely with the result of the
surgery. The templating results of the controlateral leg correlated
less than the ipsilateral leg, there was, however, no significance. 
The method we used proved to be a reliable and cheap alternati-
ve for conventional templating.
The accuracy of preoperative templating can be reduced by
several unpredictable factors as obesity, rotation abnormalities
and inconsequently using the x-ray protocol; the results must
therefore be used as a guide only. 
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Regionaal Migrerende Osteoporose

K.S. Marhe, A.D. Verburg, W.F. Draijer en P. Pilot

SAMENVATTING

Regionale Migrerende Osteoporose (RMO) is een zeldzame
reden voor artralgie. De diagnose wordt vaak laat gesteld. Aan
de hand van een ziektegeschiedenis wordt dit ziektebeeld be-
schreven, waarbij ook kort wordt ingegaan op de differentiaal-
diagnose en het aanvullend onderzoek.

INLEIDING

Regionaal Migrerende Osteoporose is een migrerende
artralgie van de onderste extremiteiten welke geasso-
cieerd is met lokale ontkalking van de botstukken die
het aangedane gewricht vormen. 
De aandoening is voor het eerst door Duncan et al. in
1967 beschreven als een vorm van osteolysis van de
onderste extremiteiten.1,2

Na een subacuut of geleidelijk begin neemt de pijn toe
bij het belasten van het aangedane gewricht en bereikt
zijn maximum na 2 tot 3 maanden. De klachten ver-
dwijnen spontaan na 3 tot 9 maanden.3
Karakteristiek voor RMO is de discrepantie tussen de
opvallende functionele beperkingen enerzijds en de
relatief geringe klinische afwijkingen bij fysisch-diagnos-
tisch onderzoek anderzijds.4,5

RMO komt hoofdzakelijk voor bij mannen van middel-
bare leeftijd en de oorzaak is onbekend.
In onderstaande ziektegeschiedenis beschrijven wij het
beeld van RMO bij een 68-jarige vrouw met een
artralgie die zich op verschillende tijdstippen in meer-
dere gewrichten manifesteerde.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

In februari 2001 bezocht een 68-jarige vrouw onze polikliniek or-
thopedie met knieklachten links, die een maand eerder spontaan
waren opgetreden. De pijn was in de loop van de tijd toegenomen

en alleen bij belasten aanwezig. Bij klinisch onderzoek was er een
lichte hydrops van het linker kniegewricht. De beweeglijkheid was
normaal, crepitus en calor ontbraken. Het laboratoriumonder-
zoek toonde een BSE van 14 mm/uur, calciumgehalte van 2,3
mmol/l, fosfaatgehalte van 0,9 mmol/l, alkalische fosfatase van
73 u/l, urinezuur van 0,17 mmol/l. Bloeddifferentiatie, nier-
functie, leverfunctiewaarden, PTH en TSH/T4 waren normaal.
Urineonderzoek toonde geen afwijkingen.

De röntgenfoto van de linker knie toonde een diffuus beeld van
osteopenie van de femurcondylen en het tibiaplateau (figuur 1).
MRI-onderzoek toonde op de T2-gewogen opnames beenmer-
goedeem ter hoogte van de mediale en de laterale femurcondyl.
Ventraal in de mediale femurcondyl was een kleine osteochon-
drale laesie zichtbaar. 

Drs. K.S. Mahre, AGIO orthopedie, afdeling orthopedie, Aca-
demisch Ziekenhuis Maastricht, Postbus, Maastricht. 
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Sittard Postbus 5500, 6130 MB Sittard
Correspondentie: dr. A.D. Verburg
E-mail: orthopedie@orbisconcern.nl

Figuur 1. Voor-achterwaartse röntgenfoto van de linker
knieregio toont het beeld van een vlekkige osteopenie.
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Wegens aanhoudende klachten werd in mei een skeletscintigram
verricht (figuur 2). In alle fasen was er een sterk verhoogde
stapeling ter plaatse van de linker laterale femurcondyl. Dit
beeld paste gezien het lokale karakter niet bij een complex
regionaal pijn syndroom. Het kon wel passen bij een osteone-
crose van de femurcondyl. Tevens was er een verhoogde
stapeling van het radiofarmacon zichtbaar in de linker voetwor-
tel, in de gewrichtslijn van Lisfranc en in de metatarsofalangeale
gewrichten, passend bij degeneratieve afwijkingen. Aangezien
patiënte geen klachten had van de linker voet werden er geen
röntgenfoto’s van vervaardigd.
Aangezien er nog geen duidelijke verklaring was voor dit beeld,
werd besloten patiënte symptomatisch te behandelen met
NSAID’S.

Bij controle in juli 2001 waren de knieklachten verdwenen. De
röntgenfoto toonde nog steeds het eerder beschreven beeld.
Aanvullend serologisch onderzoek op de aanwezigheid van
reumafactoren toonde een negatieve AST, anti-DNAse B en
RA-Latex-test.

In oktober 2001 bezocht patiënte ons spreekuur met sinds 3
maanden bestaande pijnklachten van de linker enkel en midden-
voetsregio. De klachten waren zonder enig voorafgaand trauma
ontstaan en in de loop van de tijd toegenomen. Bij klinisch
onderzoek was het enkelgewricht gezwollen en warm.
Röntgenonderzoek toonde een lokale vlekkige ontkalking van
de enkel en middenvoetsregio. Het eerder beschreven röntgen-
beeld van de ontkalking rond de linker femurcondylen was nu
verbeterd.
Differentiaal diagnostisch dachten wij aan een Complex
Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) of aan Regionaal Migrerende
Osteoporose. 
Zij werd symptomatisch behandeld met NSAID’S en kreeg het
advies de belasting op geleide van de pijn op te voeren.
Bij controle in januari 2002 waren de pijnklachten van de linker
knie geheel verdwenen en de pijnklachten van de linker enkel en
middenvoet waren verbeterd. Röntgenonderzoek toonde een
herstel van de botdichtheid van de knie. De enkel en midden-
voet toonden nog een vlekkige ontkalking. Aan onze patiënte
werd uitleg gegeven dat dit beeld van RMO zich spontaan
herstelt na 3 tot 9 maanden.
In november 2002 werd zij teruggezien met pijnklachten van
nu de rechter enkel en middenvoet. Deze waren 2 maanden
tevoren spontaan opgetreden.
Röntgenonderzoek toonde osteoporose van de metatarsalia
rechts. 

In april 2003 zagen we haar terug met sinds 1 maand progressief
toegenomen pijnklachten bij belasten van de rechter heup en
beginnende knieklachten rechts. De pijnklachten van de rechter
enkel en middenvoet waren nu geheel verdwenen. Klinisch
onderzoek toonde een functiebeperking van de rechter heup.
Onderzoek van de rechter knie toonde geen afwijkingen. De
röntgenfoto toonde een kalkarme rechter heupregio, met name
van de collum femoris.
Laboratoriumonderzoek toonde wederom geen afwijkingen.

Het skeletscintigram werd herhaald en toonde een sterk

Figuur 2. Isotopenscan vervaardigt in mei 2001 toont
het beeld van een diffuus verhoogde stapeling van het
radiofarmacon in zowel het distale femur als de proxi-
male tibia.

Figuur 3. Isotopenscan vervaardigt in april 2003 toont
het beeld van een verhoogde stapeling van het radiofar-
macon in de rechter heupregio.

Figuur 4. Isotopenscan ver-
vaardigt in april 2003 toont
het beeld van een verhoogde
stapeling van het radiofarma-
con in de rechter voetwortel.
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verhoogde stapeling (passend bij het beeld van een actieve
RMO), op het niveau van de rechter heup en in mindere mate
ook op het niveau van de rechter knie (figuren 3 en 4).  Ook was
er een verhoogde stapeling het radiofarmacon van de rechter
enkel en middenvoet zichtbaar. De eerder beschreven afwijkin-
gen  op het niveau van de linker knie en de linker enkel en mid-
denvoetsregio waren verdwenen (figuur 2).
Gezien het recidiverende karakter werd patiënte terugverwezen
naar de eerstelijnszorg; het spontane herstel van RMO in 3 tot 9
maanden werd hierbij benadrukt. Een half jaar na laatste consult
was patiënte nog steeds klachtenvrij.

DISCUSSIE

RMO is een zeldzaam voorkomende aandoening die
voornamelijk voorkomt bij mannen van middelbare
leeftijd. De diagnose RMO wordt vaak pas laat gesteld.
In eerste instantie wordt vaak gedacht aan een Complex
Regionaal Pijn Syndroom (CRPS) en helemaal indien
het zoals in de door ons beschreven ziektegeschiedenis
een 60-jarige vrouw betreft.6
De etiologie van RMO is onbekend. Deze aandoening
staat onder meerdere namen bekend in de literatuur:
Transitoire Osteoporose, Idiopatische Regionale
Osteoporose en Migrerende Algodystrophie. De heup
is het meest aangedane gewricht, gevolgd door de knie,
de voet en de enkel.3 Gewoonlijk verspringen de
klachten naar het meest nabijgelegen gewricht, en dat is
ook bij onze patiënte het geval geweest (tabel 1).

In de vroege fase tonen RMO en CRPS overeenkom-
sten in het klinisch en radiologisch beeld, op grond
waarvan verondersteld wordt dat deze aandoeningen
aan elkaar gerelateerd zijn. Toch betreft het twee ver-

schillende aandoeningen.6,7 CRPS wordt meestal voor-
afgegaan door trauma, migreert zelden, en komt vaak
voor bij de bovenste extremiteiten. Verder heeft CRPS
in een aantal gevallen een slechte prognose met lange-
termijneffecten zoals: huidatrofie, contractuurvorming
en veranderingen in de bloedcirculatie. RMO is echter
een spontaan voorbijgaande aandoening zonder
nadelige langetermijngevolgen. 
De gesuggereerde relatie van RMO met de aandoenin-
gen als Transitoire Osteoporose van de heup of met
CRPS, alsmede de hypothesen over de etiologie en pa-
thogenese zeggen iets over de onzekerheden die er zijn
over deze zeldzaam voorkomende aandoening.
Transitoire Osteoporose van de heup is een aandoening
die nauw gerelateerd is aan RMO en wordt voorname-
lijk gezien bij zwangere vrouwen in het 3e trimester van
de zwangerschap.5,8,9

Er zijn auteurs die menen dat RMO en Transitoire
Osteoporose van de heup afwijkingen zijn die vallen
onder de verzamelnaam Transitoire Osteoporose,
waarbij de geïsoleerde vorm in de heup voornamelijk bij
zwangere vrouwen voorkomt en de multifocale vorm
bij mannen van middelbare leeftijd.1,10

In de literatuur zijn een aantal mogelijke etiologieën be-
schreven, echter bij al deze theorieën ontbreekt een
solide onderbouwing.11-17

Veelal wordt bij deze klachten conventioneel röntgenon-
derzoek en laboratorium onderzoek verricht. De botscan
en MRI onderzoek tonen afwijkingen in een veel eerder
stadium aan.5,18-22 Uit onze ziektegeschiedenis bleek dat
de botscan van mei 2001 behalve een verhoogde stapeling
in de femurcondyl links, eveneens een verhoogde
stapeling in de linker voetsregio toonde. Dit was ongeveer
twee maanden voor het optreden van de eerste klinische
klachten in de linker enkel en middenvoetsregio.
Aanvankelijk werd aangenomen dat deze verhoogde
stapeling op de laatst genoemde plek het gevolg was van
een lokaal degeneratief proces, maar op de botscan van
april 2003 was deze afwijking weer verdwenen.
Achteraf denken wij dat de botscan een snellere
diagnose van RMO mogelijk had kunnen maken. Zodra
een patiënt zich presenteert met artralgie, regionale os-
teopenie e.c.i op de röntgenfoto en voldoet aan de
criteria van RMO, dan is ons advies om een botscan te
maken (tabel 1). De behandeling is in eerste opzet
symptomatisch met het voorschrijven van NSAID’s, het
advies om te belasten op geleide van de pijn en de
patiënt gerust stellen dat het naar alle waarschijnlijk om
een spontaan genezende aandoening gaat.

Tabel 1. Criteria voor de diagnose RMO

1. Recidiverende episoden van artralgie in de
onderste extremiteiten met een migrerend
karakter en zonder traumatische oorzaak.

2. Recidiverende röntgenlogische lokale 
osteoporose.

3. Discrepantie tussen de ernst van de klachten en
de geringe afwijkingen bij fysisch-diagnostisch
onderzoek.

4. Spontaan herstel na 3 tot 9 maanden.
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ABSTRACT

Regional Migratory Osteoporosis (RMO) is an uncommon
arthralgy.
The diagnosis is often fixed late. On the basis of a case history we
describe this clinical picture, and briefly describe the differential
diagnosis and the supplementary tests. 
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SAMENVATTING

Liespijn en een flexiecontractuur van het heupgewricht maken
een heupaandoening aannemelijk. Aan de hand van een ziekte-
geschiedenis van een 72-jarige patiënt met genoemde klachten,
wordt geïllustreerd hoe het diagnostisch proces sterk bemoei-
lijkt kan worden door een discrepantie tussen de ernst van de
klachten en de röntgenologische afwijkingen enerzijds en ander-
zijds doordat beeldvorming middels een MR-scan ten gevolge
van de klachten onuitvoerbaar is. Tenslotte wordt kort ingegaan
op de zeldzame oorzaak van zijn klachten.

INLEIDING

Patiënten met een structurele aandoening van het heup-
gewricht presenteren zich vaak met liespijn en een
flexiecontractuur. Dat een zeer pijnlijke flexiecontrac-
tuur en een bijzonder onderliggend lijden de diagnose
en daarmee ook de behandeling ernstig kunnen be-
moeilijken wordt beschreven in de nu volgende ziekte-
geschiedenis.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Een 72-jarige man bezocht de polikliniek orthopedie met sinds
2 maanden bestaande progressieve pijn in de linker liesregio
welke uitstraalde in het linker been tot aan de enkel. Er was geen
voorafgaand trauma. De pijn was voornamelijk ’s nachts en bij
belasten aanwezig. Patiënt vertelde dat hij door de pijn niet
meer plat kon liggen en dat hij sinds kort de nacht in een stoel
doorbracht. Ook was er sprake van lage rugpijn. De actieradius
bedroeg ongeveer 5 minuten met 1 kruk. Zijn voorgeschiedenis
vermeldde een mediale meniscectomie rechts in 1953,  M.
Ménière sinds 1985 en obstruerend vaatlijden waarvoor hij ace-
nocoumarol gebruikte. In 1986 en 1991 onderging de patiënt
een percutane transluminale coronaire angioplastiek (PTCA) en
in 1999 een arteriële embolectomie wegens een acute obstructie
van de a. poplitea rechts. In 2000 volgende een Dotterprocedure
van de a. poplitea rechts (Ziekenhuis Amstelveen). Vanwege de
zeer ernstige pijnklachten gebruikte patiënt inmiddels 5 maal
daags 50 mg Tramal.
Bij lichamelijk onderzoek werd een antalgisch looppatroon over
links waargenomen, waarbij de patiënt vanwege de pijn in de lies

sterk voorovergebogen liep. Beiderzijds was er sprake van een
genu varum. Het functieonderzoek van de heupen toonde links
duidelijke bewegingsbeperkingen: flexie 90 graden, exo-/endo-
rotatietraject 10-0-10 graden en 
ab-/adductietraject 10-0-20 graden. De proef van Thomas was
positief met een flexiecontractuur van 30 graden. Het rugon-
derzoek werd sterk bemoeilijkt door de pijn in de linker lies. De
arteriële pulsaties waren op de voet niet palpabel, de capillaire
refill was echter normaal.

Een laag-ingeschoten voor-achterwaartse röntgenfoto van het
bekken toonde degeneratieve afwijkingen van beide heupen,
rechts meer dan links (figuur 1). Proximaal in de linker femur-
schacht werd een radiolucente gebiedje met een sclerotische
rand opgemerkt (doorsnede ongeveer 1 cm), passend bij een
klein botinfarct. De röntgenfoto’s van de lendenwervelkolom
toonden degeneratieve afwijkingen met tussenwervelschijfver-
smalling op met name de niveaus L1-L2 en L5-S1 (figuur 2). 
Op dat moment werden de klachten geduid als een sterk symp-
tomatische degeneratie van de linker heup. Vanwege de sterke
discrepantie tussen de geringe structurele afwijkingen van heup-
gewricht en lendenwervelkolom enerzijds en de ernst van de
pijnklachten anderzijds werd een 3-fasen botscan aangevraagd.
Tramal werd vervangen door Arthrotec.
De botscan toonde op de dynamische opname een gering
verhoogde doorbloeding ter plaatse van de linker heupregio
(figuur 3). Op de statische opname werd een verhoogde
opname craniaal in het linker acetabulum waargenomen als ook
een diffuus verhoogde opname ter plaatse van het linker
proximale femur, door de nucleair geneeskundige gerappor-
teerd als passend bij degeneratieve veranderingen.

Vanwege een snelle progressie van de ernstige pijnklachten in de
linker lies, een toename van de flexiecontractuur en verdere ont-
regeling van zijn slaap werd 17 dagen na het eerste polikliniekbe-
zoek besloten om patiënt op te nemen voor een nadere klinische
evaluatie. Bij lichamelijk onderzoek werd een bijzonder pijnlijke
man gezien die niet in staat was plat op de rug te liggen. De
bloeddruk was 124/76 mmHg, de pols 75/min regulair en de
temperatuur 35.8 graden Celsius. Cardiopulmonaal en abdomi-
naal werden geen afwijkingen gevonden en er waren geen
abnormale lymfklieren palpabel. Oriënterend laboratoriumon-
derzoek toonde: Hb 6.4 mmol/l, Ht 0.33, leukocyten 14.4 x
109/l, trombocyten 462 x 109/l, BSE 94 mm/uur, CRP 134
mg/l, APTT 101 sec en INR 4.00. Bij een gewrichtspunctie
onderdeel uitmakend van een marcaïnisatie van de linker heup
werd oud stroperig bloed opgezogen. Bacteriologisch
onderzoek van het verkregen materiaal werd ingezet. Tevens
werd een grampreparaat gemaakt, dat slechts erytrocyten en
leukocyten toonde. Differentiaal diagnostisch werd gedacht aan
een reactieve synoviitis gecompliceerd door een haemarthros bij

Een bejaarde patiënt met een bijzonder pijnlijke
flexiecontractuur van het heupgewricht
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coumarinegebruik. Echografisch onderzoek van het linker
heupgewricht toonde een vochtschil rond de heupkop en het
collum femoris die volgens de radioloog inderdaad goed kon
passen bij oud bloed, en niet zo zeer bij een arthritis. Uit de
kweek die bij de eerdere gewrichtspunctie was afgenomen, werd
een coagulase-negatieve stafylokok gekweekt waarvan, gezien
het geringe aantal, de klinische betekenis in twijfel werd

getrokken. Uit voorzorg werd gestart met intraveneuze toedie-
ning van Floxapen (flucloxacilline).  Desondanks stegen 10
dagen later de infectieparameters: BSE 105 mm/uur, CRP 157
mg/l en leukocyten 15.0 x 109/l. Een MRI-onderzoek van
bekken en heupregio was vanwege de inmiddels toegenomen
flexiecontractuur van de heup tot ongeveer 60 graden ondanks
sedatie technisch onuitvoerbaar. Hierop werd besloten een CT-
scan te vervaardigen, welke vocht in het linker heupgewricht en
afwijkingen in het corpus vertebrae van L5 toonde (figuur 4). Er
werd een CT-geleide punctie van het linker heupgewricht
verricht, die wederom macroscopisch oud bloed vertoonde. In
het grampreparaat zaten ook toen slechts leukocyten en erytro-
cyten. Er werden geen bacteriën gekweekt uit het punctiemate-
riaal. Een isotopenscan met gelabelde leukocyten toonde geen
afwijkingen.
Twee weken na opname waren de BSE 100 mm/uur, CRP 219
mg/l en de leukocyten 17.5 x 109/l. Een echogeleide punctie
van het linker heupgewricht werd herhaald. Het cytologisch
onderzoek uitgevoerd op het punctaat was negatief voor kristal-
len, maar toonde sterk atypische cellen aan, verdacht voor een
maligniteit. Het grampreparaat van het punctaat toonde geen
bacteriën, wel leukocyten en erytrocyten. De bacteriologische
kweek op onder andere TBC, was negatief, zo ook de Mantoux-
test. Voor dat deze uitslagen bekend waren, werd een echogra-
fisch onderzoek van de bovenbuik verricht en werden urine- en
serumonderzoek op M. Kahler ingezet. Deze onderzoeken
leverden geen verdere aanwijzingen op. Bij gebrek aan bewijs
voor een septische artritis van het heupgewricht werd besloten
de toediening van Floxapen te staken.
Gezien de aanwezigheid van voor een maligniteit verdachte
cellen in het punctaat werd in deze fase besloten een positrone-
missietomogram (bekend als PET-scan) te verrichten vanwege
de kortere scantijden en het feit dat er fysiek meer ruimte is voor
de patiënt. De PET-scan toonde multipele intraossale haarden
(diverse plaatsen in de wervelkolom en het sacrum, laag in het
sternum, ventrolateraal in de 10e rib links en in het linker heup-
gewricht), een solitair focus ventraal linker onderbuik en een

Figuur 1. A. Voor-achterwaartse röntgenopname van het bekken toont beiderzijds een discrete versmalling van de
gewrichtsspleet en sclerotische veranderingen van het acetabulum. B. Detail-röntgenopname van  de linker heup toont
in de femurschacht proximaal een radiolucente zone met een sclerotische rand.

Figuur 2. Zijdelingse röntgenopname van de lendenwervel-
kolom. Fors ontkalkt skelet. Hoogteverlies van meerdere wer-
vels, m.n. L1 en L5. Op meerdere plaatsen haakvorming.
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diffuus verhoogde opname in de rechter long, het best passend
bij een infiltraat. De thoraxfoto toonde een verdichting ook
passend bij een infiltraat rechts basaal, waarop werd gestart met
de intraveneuze toediening van Augmentin. Hierop daalden de
infectieparameters en verminderden de afwijkingen op de tho-
raxfoto.
Op grond van de uitslagen van de PET- en CT-scan werd
percutaan via de linker pediculus arcus vertebrae een Yamshidi-
biopsie van het corpus van L5 uitgevoerd; het histopathologisch
beeld toonde een (metastase van een) angiosarcoom.
Na een kort tijdelijk ontslag werd gestart met palliatieve radio-
therapie van de linker heupregio. De pijnklachten namen
drastisch af, echter ontwikkelde patiënt een urosepsis welke ge-
compliceerd werd door een hoge tractus-digestivus-bloeding
waaraan hij tenslotte, 3 maanden na het eerste polikliniekbe-
zoek, is overleden. Het definitieve pathologische beeld van de
via een beperkte obductie verkregen linker heup was een angio-
sarcoom.

DISCUSSIE

Bij patiënten met pijnklachten in de lies en een (pijn-
lijke) flexiecontractuur van het heupgewricht is een aan-
doening van het heupgewricht aannemelijk.1,2 Het ligt
voor de hand dat op grond van belangrijke anamnesti-
sche gegevens, het lichamelijk en aanvullend onderzoek
een passende differentiaaldiagnose opgesteld kan
worden. Op grond van zijn leeftijd, de lokalisatie van de
pijnklachten en de initiële interpretatie van het röntgen-
onderzoek werd bij onze patiënt een symptomatische
degeneratie van het linker heupgewricht verondersteld.
In verband met de sterke progressie van de klachten
werd deze gedachte echter al snel minder waarschijnlijk.
De mate van nachtelijke pijn werd in eerste instantie on-

derschat. Het is bekend dat pijn die ‘s nachts erger is dan
een continue pijn in rust overdag, als teken van een
bottumor gezien kan worden.3 Daarbij wordt een
eenmaal als niet-afwijkende röntgenfoto vaak beschouwd

Figuur 4. A. CT-scan van het bekken toont vocht in het
linker heupgewricht met deformatie van de heupkop. 
B. Hetzelfde onderzoek toont een afwijking in het corpus
vertebrae van  L5.

A

B

B

Figuur 3. A. De dynamische opname van de isotopenscan toont een minimaal verhoogde doorbloeding ter plaatse van
de linker heupregio. B. De statische opname van de botscan toont een verhoogde opname craniaal in het linker aceta-
bulum, de linker femurkop doorlopend de metafyse.

A
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als bewijs voor de afwezigheid van ernstige ossale afwij-
kingen.4 Aangezien de aandacht aanvankelijk gevestigd
werd op deze geringe degeneratieve veranderingen
werden de subtielere afwijkingen die een aanwijzing
vormden voor de aanwezigheid van een bottumor pas
later opgemerkt.

Verdere diagnostiek werd sterk bemoeilijkt omdat de
patiënt vanwege de inmiddels zeer pijnlijke flexiecon-
tractuur bijna niet ‘handelbaar’ was. Daardoor was het
bijvoorbeeld onmogelijk om een MRI-onderzoek van
bekken en heupregio uit te voeren. Een MR-scan is
immers toch meer geschikt om de kenmerken van weke
delen (septische artritis, neoplasma) en betrokkenheid
van neurovasculaire structuren en gewrichten af te
beelden dan een CT-scan. De vraag is of in deze situatie
geen standvastiger beleid gevoerd had moeten worden
in de zin van het aandringen op een MRI-onderzoek
onder algehele narcose.
Na de marcaïnisatie van het heupgewricht was, mede op
basis van het laboratoriumonderzoek, de werkdiagnose
een geïnfecteerde haemarthros van het heupgewricht bij
coumarinegebruik. De stijging van de infectieparame-
ters bij het bloedonderzoek kon achteraf verklaard
worden door een basale pneumonie.
Tenslotte werd ruim anderhalve maand na opname toen

de uitslag van het histopathologisch onderzoek van het
wervelbiopt inmiddels bekend was, tijdens de multidis-
ciplinaire oncologiebespreking het histopathologisch
beeld getoond van het materiaal verkregen bij de embo-
lectomie van de a. poplitea rechts in 1999. Dit materiaal,
destijds besproken in de regionale sarcoomwerkgroep,
toonde een angiosarcoom van de a. poplitea. Deze
uitslag is vervolgens in de vergetelheid geraakt.

Bij bovenstaande patiënt werd post mortem een beperkte

obductie verricht. Het heupgewricht werd hierbij ‘en
block’ verwijderd en had een necrotisch uiterlijk (figuur
5). In het trochanter major, het collum femoris, de
femurkop en het acetabulum werd een permeatief
groeiende tumor vastgesteld met hieromheen nog
gebieden met beenmerg met hematopoëse. De tumor
breidde zich uit tot in het gewrichtsoppervlak. Het histo-
logisch beeld van het heupgewricht toonde eveneens een
angiosarcoom.
Er zijn enkele casus beschreven met een primair angio-
sarcoom in de a.poplitea, welke zich als een afgesloten
aneurysma van de a. poplitea presenteren en waarbij
een causaal verband gelegd wordt met de aanwezigheid
van synthetische vaatprothesen.5,6 In een overzichtsar-
tikel van Evans over vasculaire bottumoren wordt een
casus beschreven van een patiënt met een multicentri-
sche angiosarcoom van het distale femur en de
proximale tibia met uitbreiding in de a. poplitea.7 Bij
onze patiënt bleek er uiteindelijk sprake te zijn van een
multicentrische angiosarcoom, waarbij de primaire
tumor naar alle waarschijnlijkheid, gezien de grootte,
in de linker heupregio gelokaliseerd was, met uitbrei-
ding naar de wervelkolom (zeker L5), de a. poplitea
rechts en mogelijk de long.

Botangiosarcomen zijn maligne vasculaire tumoren die
zelden voorkomen, ze maken minder dan 1% deel uit
van alle maligne bottumoren.8,9 Er bestaat geen piekin-
cidentie voor leeftijd en geslacht. De meest voorkomen-
de plaats is de epi-en metafyse van lange pijpbeenderen
van de onderste extremiteiten.10,11

Het gaat om zeer maligne tumoren met destructieve
kenmerken. Het histopathologisch beeld bestaat uit ir-
regulare anastomoserende intraossale bloedvaten, met
atypische en polymorfe endotheelcellen.12,13

Patiënten met deze tumoren hebben als voornaamste
klacht progressieve diepe botpijn welke niet reageert op
NSAID-gebruik.14,15 Deze pijn kan gepaard gaan met
zwelling van de weke delen. Röntgenologische
kenmerken zijn osteolytische laesies welke samen
kunnen gaan met sclerose, endostale erosie, corticale
destructie en extraossale tumoruitbreiding. Daaren-
tegen worden periostale reacties niet veelvuldig waarge-
nomen, behalve na een pathologische fractuur welke
overigens niet frequent voorkomt.
Een belangrijk kenmerk van genoemde tumoren is dat
ze zowel solitair als multicentrisch kunnen voorkomen,
waarbij de multicentrische vorm de slechtste prognose
heeft.14,15 Wanneer er bovendien sprake is van pulmonai-
re metastasen, is de gemiddelde overleving 9 maanden.16

Deze ziektegeschiedenis illustreert helder dat bij een
ernstige nachtpijn, snelle progressie van de klachten en
een flexiecontractuur in het heupgewricht steeds de
mogelijkheid van een neoplasma overwogen dient te
worden.

Figuur 5. Macroscopisch beeld van het linker heupge-
wricht post mortem toont necrose en een permeatief
groeiende tumor.
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Tenslotte blijft de vraag bestaan wat de patiënt geboden
had kunnen worden wanneer de diagnose eerder
bekend zou zijn geweest. Het eerder starten met radio-
therapie, het plaatsen van een totale-heupprothese of
een resectie-artroplastiek (Girdlestone) zouden goede
palliativa geweest zijn.

ABSTRACT

Groin pain and a painful flexion contracture of the hip joint are
suspicious for a hip joint disease. This case report illustrates the
diagnostic process being hindered by the discrepancy between
the severity of the complaints and the radiological findings on
the one hand and the impossibility to perform an MRI on the
other. By way of conclusion a short overview of the rare cause of
his complaints is presented.
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komt dit proefschrift voort uit een in het AMC
opgezette onderzoekslijn waarbinnen verschillende
(deels prospectieve) studies betreffende het enkelge-
wricht zijn opgezet. Het boekje, met glanzend papier
en harde kaft, ziet er verzorgd uit en is behoudens de
appendices van hoofdstuk 7 prima leesbaar.
Het doel van het onderhavige onderzoek, zoals om-
schreven in hoofdstuk 1, is het ontwikkelen van
‘evidence based’ richtlijnen voor de diagnostiek bij
patiënten met chronische enkelpijn, in het bijzonder
gericht op osteochondrale laesies van de talus. 
De inhoud van de hoofdstukken 2 tot en met 8, allen in
de vorm van een wetenschappelijke publicatie, blijkt wat
gemengd en voor een deel ook op therapie gericht te
zijn. Hier zou ik ook willen opmerken dat de groep
patiënten met chronische enkelpijn die wij in onze
praktijk zien toch in opvallende mate een andere groep
is dan deze geselecteerde surménage/trauma groep.
Hoofdstuk 2 betreft een follow-up studie middels vra-
genlijst, waarin de restklachten van 577 van de oor-
spronkelijk 817 patiënten 6,5 jaar na een enkeldistorsie
worden geëvalueerd. Een ideale ‘response rate’ is gezien
het retrospectieve karakter van dit onderzoek nooit te
verwachten, maar de lange follow-uptijd maakt de
studie interessant. Graad 1 en 2 laesies waren, destijds,
conservatief behandeld en de graad 3 laesies operatief
(deze 3 groepen werden vergeleken). Deze onderverde-
ling in 3 graden blijft mijns inziens wat moeizaam.
Destijds twijfelde men bij 113 patiënten of het een
graad 2 of graad 3 laesie betrof. Middels stressradiogra-
fie werd in slechts 38 van de enkels een evidente mecha-
nische toegenomen beweeglijkheid aangetoond.
Gemiddeld blijkt 39% van de ondervraagden nog steeds
restklachten te hebben. Terwijl pijnklachten en zwelling
met de tijd verminderden namen de instabiliteitsklach-
ten, gepaard gaand met daadwerkelijk recidief distorsies,
in alle 3 de groepen toe. Er wordt gesuggereerd dat
deze toename het grootst is in de conservatief behandel-
de ‘graad 2 groep’, echter voor zover ik dit kan beoor-
delen, zijn de verschillen niet statistisch significant.
Terecht wordt onderstreept dat een acute enkeldistorsie
ernstige gevolgen kan hebben.

In hoofdstuk 3 wordt het resultaat van de artroscopische
behandeling van 34 patiënten met aanhoudende
klachten na een enkelfractuur, 4 maanden en 2 jaar na ar-
troscopie, beschreven. Tevoren werd deze groep onder-
verdeeld in een groep met klinisch ‘anterior impinge-
ment’ en een groep met diffuse enkelpijn, de
diagnostische groep. Verder waren er geen belangrijke
verschillen. Los van de veranderingen die in directe
relatie stonden met de fractuur werd ook gekeken naar
reeds aanwezige osteofytvorming ten tijde van de
fractuur. Ook wordt een relatie gelegd met de mate van
sportbeoefening (en letsels) met name bij voetballers.
Hier verlies ik overzicht. Hoeveel van de sporters in de
impingementgroep zaten en hoeveel in de artrosegroep
is niet duidelijk. Evenmin in hoeverre de artroscopisch
verwijderde osteofyten het gevolg zijn van de vroegere
sportactiviteiten of van de posttraumatische degeneratie. 
In ieder geval leren we dat artroscopische behandeling
van anterior impingement zinvol is bij gewrichten waar
de artrose nog niet (te veel) een rol speelt en dat een dia-
gnostische artroscopie of artroscopie bij pijnklachten
gerelateerd aan artrose geen zin heeft. De in de discussie
beschreven pathofysiologie van de ‘voetbalenkel’ is
klinisch heel interessant. Ook het uit de wereld helpen
van het ‘tractie-aan-het-kapsel-verhaal’ is natuurlijk
prima, doch de wetenschappelijke relatie tussen deze
zaken en het onderhavige onderzoek is wat wazig.
De waarde van de AMI-opname (hoofdstuk 4) bij de
diagnostiek van anteromediale osteofyten aan de
tibiarand en van de talus is inmiddels goed bekend. Zo
ook het gemak en het nut van het gebruik van de door
collega Niek van Dijk geïntroduceerde distractor voor
het enkelgewricht (hoofdstuk 5).
De prospectieve studies beschreven in hoofdstuk 6 en 7
vormen de harde kern van dit boekje en betreffen de
diagnostiek van OD-laesies van de talus. 104 Patiënten
met aanhoudende pijnklachten na een enkeldistorsie
werden systematisch geëvalueerd middels (1)
anamnese, lichamelijk onderzoek en standaard röntgen-
foto’s (HPX), (2) röntgenfoto’s van de enkelvork X-
foto met hielheffing (MX), (3) spiraal-CT, (4) MRI en
tot slot (5) artroscopie. 
In hoofdstuk 6 wordt de diagnostische waarde van de 5

Proefschriftbespreking

R.A.W. Verhagen. Diagnostic guidelines for chronic ankle pain. From loose
bodies to joint venture. Academisch proefschrift, 29 april 2004, UVA Amsterdam
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afzonderlijke modaliteiten met elkaar vergeleken. In
hoofdstuk 7 wordt gezocht naar de meest effectieve
combinatie van modaliteiten om een OD-laesie te dia-
gnosticeren. Daarbij rangschikkend naar het aantal vals
positieven om onnodige artroscopie te voorkomen,
nauwkeurigheid om de juiste behandeling te kunnen
kiezen en kosten.
CT- of MRI-scan blijken onontbeerlijk te zijn om een
OD-laesie aan te tonen of uit te sluiten. De diagnosti-
sche artroscopie toonde (gelukkig, JWL) geen beter
resultaat dan deze onderzoeken. In tegenstelling tot de,
met name ook radiologische, literatuur en datgene dat
staat vermeld in tekstboeken, wordt geconcludeerd dat
CT-onderzoek even waardevolle is als MRI-onderzoek.
MRI-onderzoek lijkt iets sensitiever, terwijl CT-
onderzoek ons een specifieker beeld toont.

Hoofdstuk 7 mag u zelf nog eens nalezen. Er worden
34 diagnostische testcombinaties vergeleken. De keuze
hangt af van wat u als clinicus het meest zwaarwegend
vindt. Onnodige artroscopie is goed te voorkomen.
Wellicht is het verstandigst om meteen het voorgestelde
diagnostische algoritme in hoofdstuk 9 te bestuderen.
Hoofdstuk 8 beschrijft de resultaten van een literatuur-
studie aangaande de behandeling van OD-laesies van de
talus. Op zich altijd een hele klus en de eerste stap voor
verder onderzoek. Behandeling middels excisie,
curettage en opboren lijkt tot op heden de meest effec-
tieve te zijn. 
Tot slot wil ik Ronald Verhagen c.s. complimenteren
met dit prima werk. 

Jan Willem K. Louwerens

Het doel van het onderzoek was het biomechanische
gedrag van meniscusprotheses in relatie tot de porositeit
en de compressiemodulus van het ingroeiende weefsel
te bestuderen tevens werd onderzocht of er een
vreemdlichaamreactie optrad. Ook werd gekeken naar
het effect van het meniscussubstituut op het gewrichts-
kraakbeen. 

Hoofdstuk 1 geeft een overzicht van de anatomie, bio-
chemische samenstelling en vascularisatie van de
meniscus. In het kort worden de structuur en de functie
van de meniscus beschreven. De effecten van meniscecto-
mie op het gewrichtskraakbeen komen ook aanbod. De
behandeling van meniscusletsel, hechten en partiële
meniscectomie, worden behandeld. Meniscussubstitutie
wordt besproken aan de hand van resultaten van autologe
transplantaten en allograft transplantaties. Zo ook
worden de verschillende experimentele technieken die nu
gebruikt worden met de synthetische permanente im-
plantaten en de synthetische oplosbare ‘scaffolds’ (letter-
lijk Eng.: steiger, in deze context: dragermateriaal, red). 
Wat ik mis in dit overzicht is de indicatie voor meniscus-
substitutie, de contra-indicaties, de aanvullende dia-
gnostiek en de randvoorwaarden waar een meniscu-
sprothese aan moet voldoen. Die randvoorwaarden zijn
overigens goed beschreven in het proefschrift van
Klompmaker uit 1992.
Het proefschrift van van Tienen is het 6e proefschrift in
de onderzoekslijn van Veth et al. De gedachte in deze
onderzoekslijn is dat wanneer de laesie in de meniscus
met de perifere vascularisatie van de meniscus ver-
bonden kan worden, door bijvoorbeeld een polymeer
implantaat in te brengen, via de zogenaamde ‘access
channels’, vasculair weefsel in het implantaat kan
groeien en zich mogelijk tot meniscuskraakbeen kan

ontwikkelen. Uit het proefschrift van Klompmaker
bleek destijds dat een poriegrootte tussen de 150 en
500 micron hiervoor het beste geschikt is. De
hypothese is dat de synthetisch dragermateriaal gehecht
aan het synovium er weefsel ingroeit vanuit het kapsel
het dragermateriaal in. Onder invloed van biomechani-
sche en biologische factoren kan dit weefsel zich in de
richting van fibreus of kraakbenig weefsel ontwikkelen. 
Hoofdstuk 2; beschrijft het onderzoek waarbij 2
meniscus ‘scaffolds’ met verschillende porositeit en
compressiemodulus bij ratten subcutaan in de rug
worden geplaatst.
Doel van dit onderzoek was om te beoordelen of de
ingroei van weefsel gelijke tred hield met de degradatie
van de ‘scaffold’ en of er een vreemdlichaamreactie
optrad. Wil een meniscusprothese effectief zijn dan
zullen ingroei en afbraak gelijke tred moeten houden.
De conclusie van dit onderzoek was dat zowel een
‘scaffold’ van schuim met de hoge compressiemodulus
met lage porositeit en één met de lage compressiemo-
dulus en hoge porositeit niet geschikt waren om een
meniscusreconstructie mee uit te voeren. Een hogere
porositeit verhoogde de infiltratie snelheid in het
polymeer en had een lagere compressiemodulus tot
gevolg, wat nadelig is voor de differentiatie in de
richting van kraakbeenweefsel. Een hogere porositeit is
nodig voor een snellere degradatie. Er trad een
minimale vreemdlichaamreactie op. 
Hoofdstuk 3; beschrijft het studiemodel van Klomp-
maker, waarbij nu gekeken werd naar het genezingspro-
ces van een meniscusscheur in het avasculaire gedeelte
van de meniscus. Deze studie werd uitgevoerd bij
honden (‘Beagles’). Er werd een defect in het avasculai-
re gedeelte van de meniscus gecreëerd en 12 honden
werd een polymeer ingehecht en bij de anderen werd

T.G. van Tienen: In vivo tissue engineering of the knee joint meniscus. Academisch
proefschrift, 18 juni 2004, KUN, Nijmegen.
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het defect niet opgevuld. In beide groepen werd herstel
van de scheur gezien. In de polymeergroep was fibreus
weefsel gevormd dat gelijkenis vertoonde met menis-
cusweefsel, terwijl in de groep zonder polymeer slechts
fibreus weefsel was gevormd.
Als nadelig effect trad bij beide groepen honden artrose
op. Vooral omdat deze experimentele behandeling van
een meniscusscheur een alternatief zou moeten zijn
voor de partiële meniscectomie, werd het resultaat dan
ook als teleurstellend ervaren.
Hoofdstuk 4 gaat in op het ontstaan van artrose bij de in
hoofdstuk 3 beschreven techniek. 
In de inleiding van het artikel wordt gesteld dat de
partiële meniscectomie de gouden standaard is voor de
behandeling van een ‘bucket handle’ laesie van de
meniscus in de knie. Ik acht dit discutabel. Als de
‘bucket handle’ laesie in het rood-rode gedeelte of op
de overgang rood naar wit bevindt ben ik van mening
dat het hechten van de meniscus de gouden standaard
is, een en ander natuurlijk afhankelijk van de kwaliteit
van de meniscus en de stabiliteit van de knie.
Door middel van immunohistochemie werd duidelijk dat
de afbraak van het collageennetwerk oorzaak was van het
begin van het slijtageproces. In het artikel wordt het
ontstaan van de artrose van het gewrichtskraakbeen
geweten aan het implantaat. De mate van artrose nam
niet toe van de 3e tot de 6e maand. De conclusie van van
Tienen is dat kraakbeenschade niet kon worden
voorkomen en dat de techniek niet superieur is aan
partiele meniscectomie. Omdat kraakbeenschade ook
optrad bij de groep waar geen implantaat werd geplaatst
denk ik, dat de conclusie dat het creëren van de meniscus-
laesie leidt tot het ontstaan van degeneratie van het ge-
wrichtskraakbeen, met of zonder polymeer implantaat,
ook gerechtvaardigd is. In de discussie komt dit aspect
niet aan de orde. Het kan dus ook met het diermodel te
maken hebben. Er zijn aanwijzingen in de literatuur dat,
vooral bij de kleinere dieren, waartoe een Beagle ook
behoort, de ingreep op zich al aanleiding geeft tot het
ontstaan van artrose. Ook werd niet duidelijk of de
operateur al dan niet ervaring heeft in deze vorm van
chirurgie. Mijns inziens kunnen beide bovenstaande
factoren, in beide groepen Beagles, een oorzakelijke ver-
klaring zijn voor het ontstaan van kraakbeenschade. 
Hoofdstuk 5; in dit hoofdstuk wordt de studie beschre-
ven waarbij de volledige laterale meniscus werd
vervangen door een polymeer-‘scaffold’. Wederom
werden Beagles gebruikt. Na het implanteren van de
‘scaffold’ werd gekeken naar kraakbeendegeneratie na
meniscusvervanging en vergeleken met kraakbeendege-
neratie na meniscectomie. Ook werden de mate van
weefselinfiltratie, het weefselfenotype en de stijfheid van
het polymeer na infiltratie met weefsel geëvalueerd. Er
was een snelle infiltratie van fibrovasculair weefsel,
echter zonder specifieke differentiatie. Er werd een
geringe vreemdlichaamreactie gezien. Na 6 maanden

was de compressiemodulus van het implantaat ongeveer
gelijk aan die van een normale meniscus. Degeneratie
van het kraakbeen werd in beide groepen gezien. De
ruwe oppervlaktestructuur van het implantaat zou de
oorzaak hiervan kunnen zijn. Het doel van meniscus-
vervanging door middel van een polymeer is een alter-
natief te bieden voor meniscusallografttransplantatie.
Volgens Van Tienen is het niet duidelijk of bij mensen
met dergelijke technieken kraakbeendegeneratie uitein-
delijk kan worden voorkomen, wel hebben patiënten
minder klachten. In een groot literatuuroverzicht wordt
door Agaard een gedeeltelijk protectie-effect van menis-
cusallografttransplantatie aangetoond. Opmerkelijk
daarbij is dat er een duidelijk verschil is (tussen studies
met) kleine dieren en grote dieren. Bij kleine dieren
wordt dit effect niet aangetoond, bij grote dieren wel.
De argumenten voor het ontstaan van kraakbeendege-
neratie in beide groepen die ik bij hoofdstuk 4 heb ge-
formuleerd zijn hier waarschijnlijk ook van belang.
Daarnaast kan de methode van fixatie een rol spelen en
is het van belang te weten omdat het een vervanging van
de laterale meniscus betreft, of de popliteuspees bij het
offeren van de honden nog intact is. Is de popliteuspees
niet meer intact dan kan er sprake zijn van posterolatera-
le instabiliteit en die secundaire kraakbeenschade tot
gevolg hebben.
Hoofdstuk 6 beschrijft een ander implantaat, aangezien
het bovengenoemde implantaat potentieel toxische de-
generatieproducten afgeeft. Er werd een niet-toxisch,
nieuw implantaat ontwikkeld en vergeleken met het
eerdere, op dezelfde manier zoals in hoofdstuk 5. Ook
dit nieuwe implantaat toonde dezelfde mate van kraak-
beenschade.
In de hoofdstukken 7 en 8 wordt een humane kadaver-
knie belast en passief bewogen terwijl de bewegingen
van de meniscus ten opzichte van de tibia werden
bepaald met behulp van röntgenstereometrie.
In hoofdstuk 7 wordt het model gevalideerd aan de
hand van in de literatuur beschreven open MRI-studies
en hoofdstuk 8 beschrijft een studie waarin hetzelfde
model de meniscus wordt vervangen door een ‘scaffold’
waarbij het gedrag van het implantaat wordt geëvalu-
eerd. Het model blijkt voor deze doeleinden zeer
accuraat te zijn. Theoretisch kan dit model ook dienen
om naar fixatietechnieken van de ‘scaffolds’ te kijken.
In hoofdstuk 9 wordt een toekomstvisie gegeven. Van
Tienen merkt op dat de ruwheid van het oppervlak van
het implantaat een probleem is. Daarnaast merkt hij op
dat kraakbeendegeneratie inherent is aan het opereren
in het kleine gewricht van de Beagle. Om de ruwheid
van het oppervlak te veranderen worden nieuwe im-
plantaten met behulp van een mal geproduceerd zodat
een gladder oppervlak zou kunnen ontstaan. Ook zijn
studies gestart om gangbeeldanalyse te verrichten en
worden in vitro kweekstudies verricht om de implanta-
ten vooraf te vullen met cellen. Als afsluitende opmer-
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king wordt geconcludeerd dat er meer vertrouwen is in
vervanging van de hele meniscus dan in de reconstructie
techniek. Ik denk dat deze opmerking correct is want de
mate van artrose die ontstaat na partiele meniscectomie
is rechtevenredig met de hoeveelheid meniscusweefsel
dat wordt verwijderd. Van Tienen verwijst hierbij naar
het onderzoek van Stone en Rodkey met de ‘Collagen
Meniscal Implant’ (CMI). Dat vind ik jammer omdat na
dit gedegen onderzoek hij een vergelijking maakt met
een implantaat dat zowel van zichzelf, als ook ten
aanzien van het bewijs van effectiviteit, flinterdun is.

Conclusie: dit proefschrift is een logisch vervolg op de
onderzoekslijn van Veth et al. waarbij de ontwikkeling
van een meniscusimplantaat steeds verder gaat. Helaas
staan in dit proefschrift niet alle definities waaraan een
meniscusprothese zou moeten voldoen. Ook komen de
indicaties niet aan bod. De aspecten waarop hier
gefocust is, zijn de kwaliteit en ingroei van weefsel in de
‘scaffold’, de afbraakproducten en toxische eigenschap-
pen van de ‘scaffold’ en de ruwheid van het oppervlak

van het implantaat. Zoals aangegeven in de nabeschou-
wing wordt nu vooral gewerkt aan de ruwheid van het
oppervlak en het eventueel van tevoren aanbrengen van
cellen in het implantaat. Dit zou weer een logisch
vervolg (-proefschrift) kunnen vormen.
Al met al een degelijk proefschrift in de onderzoekslijn
die uiteindelijk kan leiden tot de ontwikkeling van een
meniscusprothese met de eigenschappen van de
normale meniscus. 
In een interview in de Volkskrant met de titel ‘de menis-
cusprothese komt er aan.’ laat van Tienen noteren dat
hij verwacht op korte termijn een klinisch toepasbaar
meniscusimplantaat ter beschikking te hebben. Dit
proefschrift is een stap in de goede richting, maar het zal
ten minste 5 tot 10 jaar duren voordat een implantaat
klinisch toepasbaar is.
Daarom is de donormeniscus nu nog superieur aan de
(semi-)synthetische meniscusimplantaten. Een grote
probleem is echter het grote tekort is aan donormenisci. 

E.R.A. van Arkel

Referenties: 1. Synvisc® productinformatie. 2. Raynauld J.P. et al, A prospective, randomised
pragmatic, health outcomes trial evaluating the incorporation of hylan G-F 20 into the treat-
ment paradigm for patients with knee osteoarthritis (Part 1 of 2): clinical results,
Osteoarthrtitis and Cartilage, 10, 506-517, 2002. 3. Weiss C. et al., Basic Principles
Underlying the Development of Viscosupplementation for the Treatment of Osteoarthritis,
Journal of Clinical Rheumatology, Vol. 5, Nr. 6 supplement, 2-11 December 1999. 4. Wobig
M, Bach G, Beks P, Dickhut A, Runzheimer J, Schwieger G et al. The role of elastoviscocity
in the efficacy of viscosupplementation for osteoarthritis of the knee: A comparison of hylan
G-F 2- and a lower molecularweight hyaluronan. Clin. Ther 1999; 21: 1549-62. 

Bijsluitertekst

Samenstelling: Synvisc® (hylaan G-F 20) is een steriele, pyrogeenvrije, elastoviskeuze vloeistof
die de volgende hylanen bevat; hylaan A en hylaan B (8,0 mg +- 2,0 mg per ml) in een fysio-
logische natriumchloride-oplossing met buffer (pH 7,2 +- 0,3). Indicaties: Het is uitsluitend
bestemd voor intra-articulair gebruik om osteoartritische pijn van knie en heup te behandelen.
Dosering: Bij osteoartritis van de knie 3 injecties met een interval van 1 week tussen de
injecties, maximaal 6 injecties binnen 6 maanden met ten minste vier weken tussen de
behandelingen. Bij osteoartritis van de heup 1 enkele injectie, eventueel een tweede na 1 tot
3 maanden. Contra-indicaties: veneuze en lymfatische stase in de betreffende ledemaat,
ontstoken of sterk inflammatoire gewrichten, huidaandoeningen of infecties in de omgeving
van de injectieplaats. Waarschuwingen: Niet intravasculair, extra-articulair of in het synoviale
weefsel en kapsel inspuiten. Voorzorgen: Synvisc mag niet gebruikt worden bij aanzienlijke
articulaire effusie, het verdient de aanbeveling dat patiënten na een intra-articulaire inspuiting
geen zware inspanningen doen en hun normale activiteiten binnen enkele dagen hervatten.
Synvisc is nog niet getest bij zwangere vrouwen en kinderen onder 18. Synvisc bevat kleine
hoeveelheden vogelproteïne en mag niet worden toegediend aan patiënten die hier overge-
voelig voor zijn. Bijwerkingen: tijdelijke pijn en/of zwelling en/of effusie in het gewricht van
de inspuiting gepaard gaan. Systemische bijwerkingen die gemeld zijn: uitslag, netelroos,
jeuk, koorts, misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, rillingen , spierkrampen, paresthesie, perifere
oedemen, onbehaaglijkheid, ademhalingsmoeilijkheden, opvliegers en een gezwollen gezicht.
Verpakking: Eén verpakking bevat 3 spuiten. Eén glazen spuit van 2,25 ml bevat 2 ml
Synvisc. De inhoud van de spuit is steriel en pyrogeenvrij. Bewaren tussen +2°C en +30°C.
Niet invriezen. CE 0483, volledige productinformatie is opvraagbaar bij ALTANA Pharma bv,
Hoofddorp. (oktober 2003)

NTvO OKTOBER 2004 MET ADS DEF  19-02-2007  11:14  Pagina 173



NTvO OKTOBER 2004 MET ADS DEF  19-02-2007  11:14  Pagina 174



NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR ORTHOPAEDIE ■ 175

Vol.
11

sept.
’04Vraagstelling Is er een verklaring voor de toename van

de incidentie van bot- en gewrichtstuberculose (BGT)
in Nederland gedurende de laatste jaren? 

Opzet Retrospectieve epidemiologische studie over de
periode 1993-2000 (gegevens uit het Nederlands
Tuberculose Register).

Locatie Academisch Ziekenhuis Groningen

Patiënten De wettelijk verplicht aangemelde patiënten
in de studieperiode.

Interventie Geen

Uitkomstmaten Succesvolle behandeling (genezing of
afmaken van de behandeling), aandeel spinale lokalisatie
van bot- en gewrichtstuberculose en mogelijk verschil
tussen Nederlanders en immigranten. 

Resultaten In de studieperiode was er een totaal van
12.447 patiënten met tuberculose waarbij de verdeling
pulmonaal/extrapulmonaal 60/40 was. Het totaal aan-
tal casus bot- en gewrichtstuberculose (BGT) was 532
(4.3% van het totaal, 51% vrouwen) waarbij slechts 15%
van de patiënten met BGT ook een pulmonale tubercu-
lose had. In 58% was er sprake van een spinale lokalisa-
tie. Er is sprake van een toename van BGT in de
onderzoeksjaren (range: 52-80/jaar). Dit geldt niet
voor de subgroep autochtonen maar duidelijk wel voor
de immigranten subgroep.
De relatief jonge leeftijd van patiënten met BGT -45%
jonger dan 35 jaar - weerspiegelt de veranderende epi-
demiologie van tuberculose in zijn algemeen.

De gemiddelde vertraging in de diagnose voor spinale
en overige BGT was respectievelijk 29 en 35 weken met
een ‘ doctors-delay’  voor beide groepen van 15 weken.
Opname vond plaats in 80% voor spinale en 53% voor
overige BGT en duurde gemiddeld 23 dagen. De
behandeling nam gemiddeld 325 dagen in beslag. 

Conclusies De toenemende incidentie van BGT wordt
verklaard door immigratie. Slechts 15% van de patiënten
met BGT heeft een pulmonale tuberculose.

Commentaar Uit de literatuur blijkt dat ook Deense
wetenschappers geïnteresseerd zijn in bevolkingsonderzoe-
ken naar tuberculose en BGT.1,2 Net als in ons land zijn het
de immigranten –relatief veel Somaliërs - die een toename
van de incidentie van tuberculose verklaren. De conclusie
in het abstract van het artikel dat BGT meer bij vrouwen
(51%) en op hogere leeftijd voorkomt is verwarrend en fei-
telijk onjuist omdat bij interpretatie van gegevens blijkt dat
dit geldt voor een subgroep BGT in de tuberculosegroep en
dus niet algemeen geldig is. Eén andere conclusie is dat het
in Nederland (30 weken) in vergelijking met Frankrijk
(12 weken) langer duurt voordat de diagnose BGT gesteld
wordt (‘patient’ en ‘ doctors delay’). Dit zou waarschijnlijk
te wijten zijn aan een lage verdenkingsgraad en afnemen-
de expertise. Dit solide onderzoek leert ons wel alert te blij-
ven/worden op de mogelijkheid van een tuberculeuze
oorzaak bij bot- en gewrichtsklachten.

1. Autzen B, Elberg JJ. Bone and joint tuberculosis in
Denmark. Acta Orthop Scand 1988; 59: 50-2.

2. Houshian S., Poulsen S en Riegels-Nielsen P. Bone and joint
tuberculosis in Denmark. Increase due to immigration. Acta
Orthop Scand 2000; 71: 312-15.

Vraagstelling Ontstaan de talotibiale osteofyten bij het
voorste-enkelimpingementsyndroom (gesitueerd ter
plaatse van het voormalige niet-gewichtsdragende kraak-

beenoppervlak) door repeterende tractie aan het kapsel
en is er sprake van een voorste weke delen component
die verantwoordelijk kan zijn voor de pijnklachten bij

Nederlands onderzoek in buitenlandse tijdschriften

Increase of bone and joint tuberculosis in The Netherlands
P.C.  Jutte, J.H. van Loenhout-Rooyackers, M.W. Borgdorff en J.R van Horn. J Bone Joint Surg (Br) 2004; 86: 901-4.

Etiology of the anterior ankle impingement syndrome. A descriptive 
anatomical study.
J.L. Tol  en C.N. van Dijk. Foot & Ankle International 2004; 25: 382-6.
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het impingement syndroom? 

Opzet Anatomische studie.

Locatie Academisch Ziekenhuis (AMC, Amsterdam).

Patiënten 9 kadaverenkels.

Interventie Sagittaal gezaagde preparaten (4mm dik).

Uitkomstmaten Plaats van de aanhechting van het kap-
sel, aanwezigheid voorste weke delen component. 

Resultaten 1 kadaver werd uitgesloten wegens ernstige
artrose van de enkel.
De gemiddelde afstand tussen kapselaanhechting en
tibia- of taluskraakbeen was respectievelijk gemiddeld
4.3 en 2.4 mm.
In alle preparaten was een extra-articulaire “triangulaire
weke delen component” aanwezig in de voorste ge-
wrichtsruimte die hoofdzakelijk uit vetweefsel bestond
en zich uitstrekte tot in het enkelgewricht. Bij 15 graden
dorsiflexie werd dit in het enkelgewricht ingeklemd. 

Conclusies Het voorste gewrichtskapsel van de enkel
hecht niet aan op de plaats waar de anterieure talotibia-
leosteofyten hun origo hebben. Daarmee wordt de
hypothese dat de osteofyten ontstaan door repeterende

tractie van het gewrichtskapsel ontkracht.
De pijn bij dorsaalflexie bij het voorste-enkelimpinge-
mentsyndroom kan mogelijk verklaard worden door het
inklemmen van de gehypertrofieerde en ontstoken ante-
rieur gelokaliseerde synoviale weke delen component.

Commentaar De theorie dat de talotibiale osteofyten geen
tractieosteofyten (of enthesiofyten) zijn is al enige tijd bekend
en komt voort uit observaties tijdens enkelartroscopieën.1 In
de huidige studie bevestigen de auteurs dit gegeven in een
anatomische studie. Nu lijkt de meest waarschijnlijke ver-
klaring voor het ontstaan van de osteofyten een combinatie
te zijn van directe beschadiging van het kraakbeen aan de
(anteromediale) gewrichtsrand en repeterende microtrau-
mata zoals tijdens de schietactie bij voetbal.
De inklemmende weke delen component komt over als een
toevalsbevinding tijdens bestudering van de preparaten. Er
wordt geen heldere verklaring gegeven waarom en wan-
neer dit vetlichaam precies een bron van pijnklachten
wordt, vooral omdat dit bij enkelpreparaten met een nor-
male anatomie in dorsaalflexie al inklemt.
Concluderend een duidelijke studie die de term voorste
‘traction spurs’ van het enkelgewricht obsoleet maakt.

1. Ferkel RD en Scranton PE. Arthroscopy of the ankle and
foot. J Bone Joint Surg 1993; 75B: 1233-42. 

C.C.P.M. Verheyen
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Op maandag 22 november 2004 organiseert de Im-
plantaten Werkgroep voor de 8e maal haar jaarlijks open
avondsymposium. Het onderwerp van het symposium
luidt: ‘Minimaal invasieve vervanging van het heup-
gewricht’.
Er zal worden ingegaan op wetenschappelijke en praktische
aspecten van minimaal invasieve heupchirurgie. Diverse
chirurgische benaderingen zullen worden vergeleken. Ook
zal door een aantal ervaren buitenlandse sprekers klinische
resultaten en complicaties worden toegelicht.

Alle leden van de NOV zijn van harte uitgenodigd deze
avond bij te wonen. Het symposium vindt plaats in het
auditorium van het OLVG te Amsterdam. Vanaf 18.30
uur wordt u ontvangen met soep en broodjes. De
lezingen beginnen om 19.00 uur. De avond wordt
omstreeks 22.00 uur afgesloten. Het OLVG is goed be-
reikbaar met openbaar vervoer. Als u gebruik maakt van
de metro stapt u uit bij station Wibautstraat.

Drs. P. Spierings

De Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal
(WVKL), met uitzondering van artikel 6 en artikel 12-
18, en het Eisenbesluit lichaamsmateriaal zijn officieel
vanaf 1 juli 2004 van kracht geworden. In augustus
2003 heeft VWS alle ziekenhuizen, via de Raad van
Bestuur, geïnformeerd over de aankomende wetgeving.

In contacten met diverse gebruikers van botweefsel is
de Stichting Netherlands Bone Bank Foundation
(NBF) gebleken dat er onduidelijkheid blijkt te bestaan
over de vraag wanneer een ziekenhuis een erkenning
moet aanvragen als orgaanbank en wanneer niet. Met
deze informatie hoopt de NBF een bijdrage te leveren
aan de informatieverstrekking betreffende de nieuwe
wetgeving.

In de eerder genoemde brief schrijft minister Hooger-
vorst: “Ik raad u aan na te gaan of er (medisch-specialis-
tische) afdelingen of wellicht operatiekamers zijn die
weefsels en cellen bewaren die zijn bestemd voor de ge-
neeskundige behandeling van patiënten. Als opslag
plaatsvindt, moet beslist worden of deze gehandhaafd
blijft [……]. Blijft de opslag gehandhaafd, dan moet uw
ziekenhuis (of de betrokken afdeling) daarvoor een
erkenning als orgaanbank vragen”. Met deze uitspraak
is bij sommige ziekenhuizen en gebruikers het volgende

misverstand ontstaan. Ziekenhuizen die botweefsel bij
een orgaanbank bestellen slaan het donorbotweefsel
vaak gedurende een bepaalde tijd op in hun eigen zie-
kenhuis. De indruk bestaat dat in dit geval het zieken-
huis weefsel opslaat en daarom een erkenning moet aan-
vragen bij VWS. Echter in dit geval hoeft het ziekenhuis
of de afdeling géén erkenning aan te vragen. Dit wordt
in hetzelfde schrijven van minister Hoogervorst ver-
woord in een passage verderop:
“Voor afdelingen die het lichaamsmateriaal bij een ge-
neeskundige behandeling gebruiken, is van belang dat:
• Zij op de hoogte zijn van het feit dat de WVKL vereist

dat lichaamsmateriaal dat beschikbaar komt, eerst
moet worden aangeboden aan een orgaanbank;

• Zij vastleggen waar het lichaamsmateriaal vandaan
komt en bij wiens behandeling het is gebruikt.”

Mocht uw ziekenhuis of afdeling nog vragen hebben
dan kunt u zich richten tot mw. ir. G.J. Huisman van de
Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie, te-
lefoonnummer 070-3405078. Informatie over de
nieuwe wetgeving is te bekijken op www.minvws.nl
(zoeken op lichaamsmateriaal).

Drs. Jeroen van Baare, Hoofd Medische Zaken, 
Stichting NBF
Email: jvbaare@bonebank.nl

Implantaten Werkgroep

Erkenningverlening in het kader van de Wet veiligheid en kwaliteit 
lichaamsmateriaal
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De Göran Bauer Grant beurs bestaat sinds 9 jaar en is in
het leven geroepen ter ere van de 10 jaar geleden
overleden Professor Göran Bauer. De beurs wordt
betaald uit de rente van een kapitaal van 1 miljoen
Deense Kronen, die beschikbaar is gesteld door de Acta
Orthopaedica Scandinavica. Hij wordt jaarlijks toege-
kend als steun aan orthopedisch wetenschappelijk
onderzoek, onderzoeksreizen, conferenties of cursus-
sen. De bedoeling is dat de winnaars de resultaten publi-
ceren in de Acta Orthopaedica Scandinavica.  Het onder-
zoek heeft betrekking op een tweedimensionale digitale
methode voor gecombineerde metingen van slijtage,
migratie en standsveranderingen van de totaleheuppro-
these op röntgenfoto’s heeft de potentie om de voor-
delen conventionele methoden (lage kosten, gemak,

geen extra belasting van de patiënt) te combineren met de
voordelen van geavanceerde technieken (nauwkeurigheid
en betrouwbaarheid). In een samenwerkingsverband van
de academische ziekenhuizen te Groningen, Nijmegen
en Lund (Zweden) wordt getracht een diagnostisch en
prognostisch model te bouwen. Verwacht wordt dat de
betrouwbaarheid van dit model hoger zal zijn dan eerder
ontwikkelde modellen door gebruik van combinaties van
metingen. De praktische toepasbaarheid in algemene or-
thopedische klinieken zal door de eenvoud van de
methode behouden blijven. De eerste resultaten van dit
onderzoek worden eind 2004 verwacht.

Drs. B. Thé, Afdeling Orthopedie AZG

Op 1 en 2 april 2004 werd door het Institute for Spine
Surgery and Applied Research de AO-Spine course
”Inleiding in de wervelkolomchirurgie” voor de tweede
maal georganiseerd in de Sint Maartenskliniek te
Nijmegen.
De doelgroep betrof zowel arts-assistenten orthopedie
als neurochirurgie.
In een uitgebreid programma kwamen de anatomie,
biomechanica en degeneratie van cervicale en lumbale
wervelkolom, indeling en behandeling van cervicale en
thoracolumbale fracturen en spinale stenose aan bod.
Er was sprake van een goede communicatie over en
weer tussen de cursisten en de sprekers. Casusbespre-
kingen brachten een mogelijkheid tot open discussie

waarin ruimte was voor de invalshoeken van beide deel-
nemende specialismen.
Tijdens een tweetal ‘saw-bone’-practica kon ervaring
worden opgedaan met pedikelschroeven en een fixateur
interne met repositie van een wervelfractuur.
Gesteld mag worden dat het doel van de cursus -namelijk
het ontwikkelen van kennis in degeneratieve en traumato-
logische wervelkolomafwijkingen en de mogelijke behan-
delstrategieën-  ruim gehaald werd, zodat deze cursus in
2005 een aanbeveling verdient voor elke assistent in
opleiding tot orthopedisch - of neurochirurg.

Drs. E. Kraaneveld, spine fellow Sint Maartenskliniek

Göran Bauer Grant toegekend aan Academisch Ziekenhuis Groningen, UMC
Radboud en Academisch Ziekenhuis Lund (Zweden) voor onderzoek naar
diagnostisch en prognostisch model voor loslating totaleheupprothesen

Verslag AO-Spine course ”Inleiding in de wervelkolomchirurgie”, 
1 en 2 april2004
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Richtlijnen voor auteurs 

(versie maart 2004)

1. Kopij en illustraties worden in enkelvoud ingezonden.

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Kopij en illustraties worden ingezonden aan het redactieadres:
dr. A. de Gast, hoofdredacteur
Vrije Universiteit Medisch Centrum
de Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
020-4442987 (werk), 070-4445714 (prive)
redactie-ntvo.org@vumc.nl

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

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

20.11 Gezamenlijk congres BVOT en NOV Total Hip Arthroplasty, Antwerpen Zoo, Antwerpen, België, 
Inl.: nov-bvot@kingconventions.be / www.kingconventions.be *

11-12.11 Traumadagen van de NVOT en NVT, Congrescentrum de Reehorst in Ede, Inl.: mw. V. Visser, 
Conference Management, Tel: 0343-511851, conf.man@wxs.nl of secretariaat@trauma.nl

19-20.11 XIth Brussels International Spine Symposium: Spondylolysis, spondylolisthesis and Degenerative 
spondylolisthesis, KBC Auditorium, Brussel, België, 
Inl.: R. Gunzburg / r.gunzburg@worldonline.be, Tel.: +32-3-2402705

21.11 4e Jaarcongres Dutch Spine Society, Triavium, Nijmegen, 
Inl.: M. de Kleuver, Tel.: 024-3659300, secretariaat@maartenskliniek.nl

24.11 Basiscursus voetchirurgie, Catharina ziekenhuis, Eindhoven

25-27.11 14th Annual meeting EORS, Koninklijk Tropeninstituut, Amsterdam, 
Inl: Ineke Huidekoper, Tel: 024-3613366, eors2004@orthop.umcn.nl / www.eors2004.nl

30.11 Cursus Evidence-based Search, AMC, Amsterdam, Inl: Nicolaas Tulp Instituut, 
Tel.: 020-5668585, tulpinst@amc.uva.nl (in samenwerking met het Dutch Cochrane Centre)

2.12 Evidence-based handelen bij lage rugpijn, De Reehorst, Ede, Inl.:Astrid Elzink-Tennekes, 
Tel.: 055-5223154, tenel@dentnet.nl, www.bsl.nl/lagerugpijn

6-7.12 Dissectie en toegangschirurgie van de onderste extremiteit, Academisch Ziekenhuis Groningen, 
Inl.: R.M. de Vries, Wenckebach Instituut, Tel.:050-3613558, 
info@wenckebachinstituut.nl / www.wenckebachinstituut.nl

2005

13-14.01 Jaarcongres NOV, Eindhoven*

23-29.1 5th Advanced course on shoulder arthroscopy, Val d’Isère. Inl.: www.valdisere-congres.com

26-27.1 A.I.O.D. Basiscursus, Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist, Inl.: info@aiod.nl of tel. 0418-569897

26-28.1 ‘Evidence-based Medicine’ in de klinische praktijk, AMC, Amsterdam. Inl: www.cochrane.nl

4.2 Wintercursus CCOC Kinderorthopedie, Inl.: Boerhaave Commissie, w.c.stigter@lumc.nl / 
www.boerhaavenet.nl

16-19.3 Internationaal Congres t.g.v. het afscheid van prof.dr. R.K.Marti, AMC, Amsterdam
Inl.: www.marti2005.com

19.3 Voorjaarcursus CCOC Wervelkolomaandoeningen, 
Inl.: Boerhaave Commissie, w.c.stigter@lumc.nl / www.boerhaavenet.nl

17-22.4 Lustrumcongres A.I.O.D., Maya Riviera Mexico, Mexico Inl: info@aiod.nl of tel. 0418-569897

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