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Meten is weten, althans zo luidt het gezegde. Zo wordt al sinds 3 eeuwen op
onze aarde de temperatuur van de lucht gemeten. Algemeen veronderstelt
men dat het produceren van broeikasgassen de gemiddelde temperatuur van
de aardse atmosfeer verhoogd (Global warmingeffect). De menselijke activi-
teit (industrialisering, motorisering, energieproductie vanuit fossiele brand-
stoffen etc.) krijgt hiervan de schuld. Opvallend is hierbij dat de over de
langere termijn de absolute toename hoeveelheid CO2 die door de menselijke
activiteit geproduceerd wordt bijzonder gering is. Van 316 parts per million
naar 376 pmm in de afgelopen 50 jaar. Vergelijken we de samenstelling van
de atmosfeer daarbij met het oppervlak van een Amerikaans rugbyveld (100
yards), dan is de hoeveelheid stikstof vergelijkbaar met het oppervlak tussen de
doellijn en de 78-yard lijn, met zuurstof erbij staan we al op 99-yard lijn.
Blijft er nog 1 yard over; dit oppervlak wordt voornamelijk ingenomen door
Argon, CO2 neemt 1 inch (2,54 cm) voor haar rekening. Laatste 50 jaar is
de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer gestegen met een streep van 3/8 inch, dat
is iets minder dan een potlooddikte. De toename van CO2 levert bouwstoffen
voor planten en bomen en is daarom eerder een voordeel dan een nadeel voor
de wereld. Hoeveel mensen weten er eigenlijk dat een van de grootste biomas-
sa’s op aarde gevormd wordt door termieten (vele malen groten dan van alle
andere diersoorten bij elkaar), laat staan dat die mensen weten dat termieten
een ongelofelijke hoeveelheid methaan produceren; een veel sterker broeikasgas
dan CO2. Ik ga trouwens mijn auto niet laten staan voor dat kleine beetje
CO2 als de wereld ondergronds overbevolkt is met termieten met flatulentie.
Hoe zit het dan met die veronderstelde temperatuurstijging? Ligt er sterk aan
van welke weerstations de metingen komen. Zo is de gemiddelde temperatuur
in New York sinds 1815 met 5 graden gestegen. Is dat te verklaren vanuit die
kleine stijging van de hoeveelheid CO2? Nee, natuurlijk niet! Het inwonertal
is sindsdien met 6000% gestegen en al die bewoners en de stadse architectuur
zorgen voor de productie en opslag van warmte; het ‘urban heat island effect’.
Global warmingeffecten zijn dan ook buiten de grote steden over de gehele
wereld nog niet waargenomen. Best jammer, want ik zou anders graag een
rondje omrijden om het in Nederland gemiddeld wat warmer te krijgen.

Kortom meten is weten, maar de herkomst, compleetheid en representativiteit
van de gegevens is van cruciaal belang. In die zin kunnen ook dokters zichzelf
gemakkelijk voor de gek houden. Goed meten is een kunst. De kersverse hoogle-
raar Nelissen breekt in deze editie van het NTvO gelukkig een lans voor de
registratie van orthopedische implantaten. Het zal niet lang duren voordat
protheseregistratie in Nederland een feit zal zijn. In veel van de ons omrin-
gende landen is het al langer in gebruik. De zorgverzekeraars zien ook in dat
Nederland niet achter kan blijven en plots maken ze haast met de introductie
ervan. Binnenkort dus ook bij u in de buurt.
Gelukkig trekt de laatste tijd het aantal manuscripten weer wat aan. Ik was
namelijk toch even bevreesd dat het Tijdschrift niet zo diep in de harten van
de lezers opgesloten ligt. Op mijn verzoek om kritiek en suggesties in het vorige
nummer heb ik maar 1, overigens zeer bruikbare, reactie mogen ontvangen
van collega Swierstra uit de Sint Maartenskliniek. Ik ga dan ook maar voort
op de weg van de langzame modernisering van het Tijdschrift. Het is daarbij
overigens nog even afwachten wat de ‘Literature Selection and Technical
Review Committee’ (Index Medicus) van ons vindt. Wordt dus vervolgd. 
Tot in de volgende editie.

Arthur de Gast, hoofdredacteur
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SAMENVATTING

In de periode 1978 - 1987 werden 54 kinderen behandeld voor
een congenitale heupluxatie met een tractiebehandeling, geslo-
ten repositie en gipsbroek. Bij 17,5% van de behandelde heupen
trad een avasculaire femurkopnecrose op die alleen bij de
mildste vorm een restloze genezing liet zien. Uit vergelijkend
onderzoek tussen de groep met en zonder femurkopnecrose
kwam naar voren dat bij de groep met femurkopnecrose op een
significant jongere leeftijd gestart werd met tractiebehandeling.
Dit pleit voor een meer dynamische vorm van behandelen bij de
kinderen met een heupluxatie jonger dan 6 maanden.

INLEIDING

Bij de behandeling van congenitale heupluxatie is het
optreden van avasculaire femurkopnecrose (verder te
noemen kopnecrose) een ernstige complicatie. De pre-
valentie van deze complicatie kent een grote spreiding
en de meningen ten aanzien van oorzakelijke factoren
en de behandeling van heupluxatie die de minste com-
plicaties kent zijn divers. Gage concludeerde dat de
‘human position’ de minste kans op kopnecrose gaf, in
tegenstelling tot de Lorenzpositie.6 Ook behandeling
op oudere leeftijd en repositie zonder voorafgaande
tractie zouden een grotere kans op kopnecrose geven.
Kalamchi vond significant ernstiger vormen van kopne-
crose bij kinderen die behandeld werden voor een
leeftijd van 6 maanden.8
Wij onderzochten een groep patiënten die in ons
centrum is behandeld voor een congenitale heupluxatie
middels tractie en een gipsbroek. Gezocht werd naar
factoren die een verhoogde kans geven op een kopne-
crose. Hiervoor werd de groep patiënten met een kop-
necrose vergeleken met de patiënten zonder deze com-
plicatie.

MATERIAAL EN METHODE

De in de periode 1978 tot en met 1987 behandelde
kinderen met een congenitale heupluxatie vormen de
onderzoekspopulatie. De behandeling bestond uit
klinische opname voor tractie gevolgd door artrografie,
repositie en het aanleggen van een gipsbroek onder
narcose. De stand van de heupkop werd met röntgenfo-
to’s gecontroleerd, bij twijfel werden er enkele CT-
coupes vervaardigd. Na 3 tot 4 maanden gipsbehande-
ling werd er een heuporthese volgens Camp aangemeten
om de resterende heupdysplasie te behandelen waarbij
in de loop der tijd regelmatig röntgencontroles werden
verricht.
In een retrospectief vervolgonderzoek werd, naast de
ernst van de dysplasie en luxatiegraad, ook duur van
tractie, gips- en spreidbroekbehandeling onderzocht.
De ernst van de luxatie werd gescoord door gebruik te
maken van de Crude-classificatie. Deze maakt gebruik
van de kwadranten gevormd door de lijnen van Perkins
en Hilgenreiner. Hierbij staat graad 1 voor een subluxa-
tie, graad 2 voor een lateralisatie zonder cranialisatie en
graad 3 voor een hoge luxatie, dat wil zeggen een latera-
lisatie met cranialisatie van de heupkop. Röntgeno-
logisch werd de ernst van de dysplasie en de luxatie voor
aanvang van de behandeling en 6 maanden en 1 jaar na
behandeling gescoord. De ernst van de dysplasie is
gescoord zoals gepubliceerd door Tönnis.14. Het
vóórkomen van kopnecrose, de ernst ervan en het
beloop in de tijd werden eveneens bestudeerd. Voor de
indeling van de kopnecrose werd de indeling gehan-
teerd die Kalamchi publiceerde.8
Voor statistische analyse werd gebruik gemaakt ven de
Student-T toets met een significantie niveau < 5%.

RESULTATEN

In de periode 1978 – 1987 werden 54 kinderen (50
meisjes, 4 jongens) behandeld voor een congenitale
heupluxatie. 34 Maal betrof het de linker heup, 17 maal
de rechter en 3 maal een bilaterale luxatie. Bij 32
heupen was er sprake van een graad 2 luxatie, bij de res-
terende 25 een graad 3 luxatie. Aan de contralaterale

Avasculaire femurkopnecrose bij congenitale 
heupluxatie - risicofactoren bij tractiebehandeling

B.G. Schutte, F.J. Custers en B.J. Burger
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Drs. F.J. Custers en dr. B.J. Burger, orthopedisch chirurgen,
Afdeling Orthopedie, Medisch Centrum Alkmaar,
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zijde bestond er in 7 gevallen een subluxatie. Deze zijn
niet meegenomen in het onderzoek.
De tractieperiode bedroeg gemiddeld 3,1 weken (sprei-
ding 1-8 weken). Hierna werd het aangedane been bij
het merendeel van de kinderen in abductie/endorotatie
ingegipst (Lorenz positie), bij 6 kinderen was er opti-
male positionering van de heup in neutrale stand
(‘human position’) en bij 3 werd er gekozen voor
abductie en een lichte exorotatie. 
Na de gipsperiode volgde een orthesebehandeling
gedurende gemiddeld 19 maanden (spreiding 0-48
maanden). Dit hoge gemiddelde en de grote spreiding
werden veroorzaakt door het gebruik van een Hilgen-
reiner-beugel bij enkele kinderen.
Een half jaar na de gipsbehandeling werd de heupfunc-
tie bepaald, deze was bij 81% van de populatie volledig
en bij 19% bestond een abductiebeperking. Deze beper-
king was 5 jaar na de behandeling niet meer aanwezig.
De laatste controle vond plaats op gemiddeld 7-jarige
leeftijd (spreiding 2-15,5 jaar).
In tabel 1 staan de gemeten acetabulumhoeken op ver-
schillende momenten voor en tijdens de behandeling.
Op de eerste 3 meetpunten (voor behandeling, 6 en
12 maanden na de gipsbehandeling) bestond er een
significant verschil in grootte van de acetabulumhoe-
ken (AC-hoeken) tussen de aangedane en gezonde
heup. Dit verschil is genormaliseerd bij de laatste
controle.
De dysplasie is, zoals ook al uit de verbetering van de
AC-hoeken valt te verwachten, gedurende de behande-
ling verbeterd. Opvallend is dat voor aanvang van de be-

handeling 3 geluxeerde heupen een normale AC-hoek
hadden.
De ernst van de dysplasie is gescoord zoals gepubliceerd
door Tönnis en is weergegeven in tabel 2. Van de 57 ge-
luxeerde heupen werd bij 10 de behandeling gecompli-
ceerd door een kopnecrose (17,5%). Eenmaal Kalamchi
graad 1, 3 maal graad 2, 3 maal graad 3 en 3 maal graad 4.
De graad 1 necrose was bij de eindcontrole restloos
genezen. De heupen met necrose graad 2 ontwikkelden
zich 1 maal tot een cox magnus, 1 maal tot een cox
valgus en een maal tot een cox varus met afplatting van
de kop. Het eindresultaat na een graad 3 necrose was in
alle gevallen een cox magnum, 2 maal met valgus- en 1
maal met varusafwijking van het collum. De 3 heupen
met een necrose graad 4 ontwikkelden zich allemaal met
varusdeformatie en verkorting van het collum en afplat-
ting van de kop.
Bij vergelijking van de groep patiënten met en zonder
een kopnecrose word alleen voor de leeftijd bij het
starten van de tractiebehandeling een significant verschil
gevonden. De groep met kopnecrose was significant
jonger (gemiddeld 4,7 maanden, standaard deviatie
0,88) dan de groep zonder kopnecrose (gemiddeld 5,8
maanden, standaard deviatie 2,12). Geen verschillen
werden gevonden voor de ernst van de luxatie of
dysplasie, lengte van tractie- en gipsbehandeling, positie
van de heupen in de gipsbroek en geslacht van de
patiënt. De ontwikkeling van de acetabulumhoeken is
voor de groep patiënten met een kopnecrose niet signi-
ficant verschillend vergeleken met de patiënten zonder
deze complicatie (tabel 3).

Tabel 1. Acetabulumhoeken voor en na de behandeling. 

Opname 6 maanden 12 maanden Laatste controle

Geluxeerde heup 38 (50 – 26) 22 (38 – 13) 20 (32 – 12) 17* (22 – 10)
Contralaterale zijde 27* (40 – 15) 18* (34 – 10) 17* (25 – 10) 15* (21 – 8)

*normale waarden voor de leeftijd (spreiding)

Tabel 2. Ernst dysplasie voor en na behandeling.

Voor behandeling Laatste controle
Ernst dysplasie*

Normaal 3 37
Mild (< 1 standaarddeviatie) 10 11
Ernstig (< 2 standaarddeviatie) 39 3
Onbekend 5 6

*naar de tabel van Tönnis en Brunken (’68)
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Of u het nu positief of negatief bekijkt, behandeling met bisfosfonaten 
bij osteoporose kent een probleem in therapietrouw. 

Meer dan 50% stopt
binnen een jaar.

Minder dan 50% krijgt
de bescherming die ze

nodig heeft.

Bent u optimistisch als het om behandeling met bisfosfona-
ten gaat? Dan verbaast het u vast dat meer dan de helft van
de osteoporosepatiënten binnen 1 jaar stopt, zelfs als het om
wekelijkse dosering gaat.1,2 Terwijl Nederlandse richtlijnen
een 3- tot 5-jarige behandeling voorschrijven.3,4

Zoals u weet, helpt de behandeling alleen als uw patiënten
therapietrouw zijn. Sterker nog: slechte naleving van de
therapie vergroot aantoonbaar het risico op fracturen.5

Echter uit onderzoek blijkt dat minder frequent doseren
uw patiënten beter helpt de therapie vol te houden.1,6

Roche en GlaxoSmithKline bundelen daarom hun krachten.

Referenties: 1. Cramer JA, et al. J Bone Miner Res 2004;19(suppl1):S448. 
2. Ettinger M, et al. Arthritis Rheum 2004;50(suppl):S513. 3. NHG Standaard
Osteoporose (M69), Huisarts & Wetenschap, maart 1999. 4.Kwaliteitsinstituut
voor de gezondheidszorg CBO. Osteoporose Tweede Herziene Richtlijn,  2002. 
5. Caro JJ, et al. Osteoporis Int 2004;15(12):1003-1008. 6. Recker R, et al. 
J Bone Miner Res 2004;19(suppl1):S172.
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DISCUSSIE

Osteonecrose van het caput femoris is een belangrijke,
iatrogene complicatie van de behandeling van een con-
genitale heupluxatie. Het is bekend dat deze complica-
tie het gevolg is van de behandeling, echter er bestaat
geen eenduidigheid over de oorzakelijke factor(en) en
de frequentie van voorkomen. Dit is enerzijds toe te
schrijven aan de verschillende diagnostische criteria voor
kopnecrose welke gebruikt worden, anderzijds aan de
grote verscheidenheid aan behandelingsprotocollen en
strategieën voor congenitale heupluxatie welke de ver-
schillende onderzoeken slecht vergelijkbaar maken.1
Factoren waarmee kopnecrose in verband gebracht
worden zijn de leeftijd waarop de behandeling gestart
wordt 4 - 8,12,15, de hoogte van de luxatie13, interpositie
uitgedrukt in lateralisatie van de femurkop ten opzichte
van de panbodem5, geen of een te korte tractiebehande-
ling 2,3,6,8,9,15, tractie bij een abductie groter dan 70
graden,4,12,13 geforceerde manuele repositie onder
narcose 6,12,13 en extreme posities van de heupen in de
gipsbroek.2,6,9,11,12,14 Het verrichten van een adducto-
ren tenotomie en tractiebehandeling tot de heup op het
niveau +2 volgens Gage en Winter staat (geluxeerde
heup caudaal ten opzichte van de niet aangedane zijde)
zouden preventief werken.2,6

De behandeling zoals hier beschreven laat goede resul-
taten zien ten aanzien van de ontwikkeling van het ace-
tabulum en de functie van de heup 5 jaar na behande-
ling. Het hoge percentage kopnecrose in onze
onderzoekspopulatie is deels te verklaren door de lange
follow-up en het feit dat ook lichte vormen van avascu-
laire necrose zijn meegeteld. Bij een korte follow-up kan
de diagnose gemist worden en vallen de resultaten
mogelijk beter uit dan ze feitelijk zijn.1
In onze populatie was de groep met kopnecrose signifi-
cant jonger dan de groep zonder deze complicatie.
Deze bevinding wordt bevestigd door andere onder-
zoeken.7,8,15 Kalamchi vond in zijn onderzoek bij
patiënten met een congenitale heupluxatie, behandeld
door middel van tractie en gipsimmobilisatie, dat
kinderen jonger dan 6 maanden ernstigere vormen van

kopnecrose ontwikkelden dan de groep ouder dan 6
maanden. Voor andere variabelen vonden wij geen ver-
schillen. 
Opvallend is de ontwikkeling van het acetabulum bij de
patiënten met kopnecrose. Deze is, vergeleken met de
groep zonder necrose, niet afwijkend. Dit ondanks de
afwijkende vorm van de epifyse. De ontwikkeling van
het acetabulum is kennelijk niet alleen afhankelijk van
stimulatie door een sferische femurkop.7
In onze populatie werd geen kopnecrose gezien van de
contralaterale, gezonde heup. Dit is wel beschreven bij
gipsimmobilisatie in de Lorenzpositie en geeft aan dat
ook de vascularisatie ven een gezonde heup gecompro-
mitteerd kan raken door gipsimmobilisatie.6
Gezien de resultaten van ons onderzoek is voorzichtig-
heid geboden bij kinderen met een congenitale heup-
luxatie jonger dan 6 maanden waarbij een indicatie
bestaat voor tractiebehandeling. Een meer dynamische
behandeling door middel van een vakkundig aangeleg-
de Pavlik-bandage lijkt dan een veiliger optie. Wij reali-
seren ons echter dat behandeling door middel van een
Pavlik-bandage ook complicaties kent.13

ABSTRACT

In the period 1978 – 1987 54 children were treated for conge-
nital dislocation of the hip by overhead traction, followed by
closed reposition and plaster cast immobilisation. 17.5% of the
treated hips developed an avascular femoral head necrosis. Only
in the mildest form restless healing was seen. A comparative
study between the patients with and without femoral head
necrosis showed that the group with necrosis was significantly
younger at the beginning of treatment. A more dynamic
treatment for congenital dislocation of the hip in children
younger then 6 months of age seems preferable.
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SAMENVATTING

Een nationale registratie van heup- en knieprothesen is een be-
langrijke kwaliteitsindicator voor het orthopedisch handelen.
Ervaringen met de Zweedse registratiesystemen laten zien dat
ze bovendien zeer kosteneffectief zijn. Het voordeel van een
Internet gebaseerde databank van implantaten is dat deze op elk
moment door de orthopeed geraadpleegd kan worden. Dit
laatste heeft een kwaliteitseffect op het handelen en de keus voor
een optimaal functionerend implantaat, cementsoort etc. Dit
tegen het licht van een kostenverhoging van 30% voor een
revisie operatie ten opzichte van een primaire heupprothese en
het feit dat er 24.000 primaire heup- en 8.000 knieprothesen
per jaar in Nederland geplaatst worden, geeft aan dat er een kos-
tenbesparing plaatsvindt indien een prothese een lange levens-
duur heeft.
In de Regionale Opleidings Groep Orthopedie (ROGO)
Leiden is in 2004 gestart met een Internet gebaseerde registra-
tie van heup- en knieprothesen. De modaliteit van real-time via
het Internet inloggen beviel goed. Opvallend was de grote ver-
scheidenheid aan heup- (24 verschillende typen) en knieprothe-
sen (15 verschillende soorten) in de ROGO. Indien in de
toekomst een nationaal zorgnummer per patiënt bestaat kan er
op landelijk niveau overlevingscurve analyse plaats vinden.
Samenwerking met de ‘European Arthroplasty Register’ van de
EFORT is een voorwaarde voor goede kwaliteitscontrole van
prothesen.

INLEIDING

Kwaliteitsindicatoren, het ultieme middel om kwaliteit
te verbeteren? Welke kwaliteit wordt gemeten, en op
welk niveau, vanuit patiënt, beleidsmatig of politiek uit-
gangspunt? 

De totale heup- en knieprothese operatie zijn twee van
de meest succesvolle operaties van de laatste decennia,
daarnaast zijn ze de laatste 20 jaar kosteneffectief
gebleken voor de maatschappij.1 Het klachtenpatroon
van de patiënten voor operatie is ernstig en sterk inva-
liderend, waardoor de noodzaak tot operatie onder-
streept wordt. Het doel van operatie is een forse pijnver-
mindering en functieverbetering. Hierdoor wordt mede
een forse toename in kwaliteit van leven en een toename
van onafhankelijkheid tijdens ADL-activiteiten gereali-
seerd. Omdat medische en technologische ontwikkelin-
gen snel plaats vinden, leveren niet alleen een continue
monitoren van deze ontwikkelingen, maar ook
onderwijs (CME; ‘continuing medical education’) in
deze medische technieken, belangrijke kwaliteitsindica-
toren binnen de orthopedie. Minder optimale prothese-
ontwerpen die sneller tot een revisieoperatie leiden,
kunnen makkelijker herkend worden en zorgen voor een
aanzienlijke kostenreductie voor de gezondheidszorg.2,3

Het gebruik van een landelijk registratiesysteem van im-
plantaten (bijvoorbeeld heup- knie-, schouder- en dis-
cusprothesen) voldoet niet alleen aan de eis van monito-
ring, maar ook aan de eis van CME voor de
orthopedisch chirurg. De goedkoopste, meest effectie-
ve en snelste methode om de kwaliteit als orthopedisch
chirurg te verbeteren, is spiegelen aan collega’s. Een
methode is bijvoorbeeld het spiegelen van de in de
eigen kliniek gebruikte implantaten aan het type im-
plantaten dat door collega’s in de omgeving gebruikt
wordt bij dezelfde indicatie (deze methode om het
‘eigen’ handelen te vergelijken vindt bijvoorbeeld al 12
jaar plaats bij de Stichting Landelijke Perinatale Re-
gistraties Nederland die het uitvoert namens de be-
roepsverenigingen: Verloskundige Onderlinge Kwaliteits-
spiegeling). Registratiesystemen, bijvoorkeur dynamisch
van opzet en via Internet beschikbaar voor alle deelne-
mers zijn een voorwaarde om tot een continue registra-
tie van researchgegevens te komen die zich leent – naast
puur wetenschappelijk onderzoek – voor de kwaliteits-

Ervaringen met een ‘internet based’ heup- en knie-
protheseregistratiesysteem in een opleidingsregio - 
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vergelijking van deelnemende centra. De realisatie van
een kosteneffectieve, via Internet bereikbare en aan de
huidige stand van de wetenschap aanpasbare registraties
zijn al mogelijk en hebben hun bestaansrecht bewezen.
Zo bestaat er al een decennium een Europese research
database (600 deelnemende ziekenhuizen) voor been-
merg transplantaties (EBMT); is er een registratie van
nieuwe eerste hulp gevallen in de regio (ZORCO) en
registratie van aangeboren hartafwijkingen in Neder-
land (CONCOR).  Deze registraties hebben, ook al dek-
ken zij uiteenlopende vakgebieden, gemeen dat zij
hetzelfde interface gebruiken en dat zij de ontwikkelin-
gen in de software van dit ‘clinical research data ma-
nagement’ aan alle deelnemers ten goede laten komen.

In Nederland zijn registratiesystemen voor implantaten
meerdere keren geïnitieerd. Om allerlei redenen heeft
een registratie systeem nog niet voldoende momentum
kunnen krijgen, om gecontinueerd te worden. Dit ter-
wijl het werken met kwaliteitsindicatoren breed door
orthopeden gedragen wordt. Een registratie en beoor-
delen van het eigen handelen impliceert in feite de toe-
passing van twee kwaliteitsindicatoren in de praktijk:
zelfreflectie van eigen handelen (monitoring) en ‘conti-
nuous medical education’ (CME). 
- Monitoring: de macht van het getal bij een landelijke

registratie van implantaten geeft sneller uitsluitsel over
faal- en successcenario’s van een implantaat. Boven-
dien kunnen er door de grote aantallen subanalyses

plaats vinden. Ter illustratie, in 2003 werden bij bena-
dering 24000 heupprothesen, 8000 knieprothesen en
500 schouderprothesen geplaatst.

- CME: Door de jaarlijks geplaatste aantal implantaten
kunnen allerlei succes- en faalmechanismen geanaly-
seerd worden: bij welk implantaat worden veel losla-
tingen vastgesteld binnen 5 jaar, welke chirurgische
techniek geeft een beter resultaat etc.

Beide kwaliteitsindicatoren hebben als eis dat de gebrui-
ker (de orthopedisch chirurg) regelmatig een terugkop-
peling krijgt van zijn/haar implantaat verrichtingen in
relatie tot de landelijke database. Implantaat faalmecha-
nismen kunnen gezien de grote aantallen zinvoller geë-
valueerd worden. Daarnaast moet er een mogelijkheid
bestaan om op elk moment on-line de data base te raad-
plegen (bijvoorbeeld Internet based database). Zowel
de terugkoppeling (eerste eis), als zelf raadpleging
(laatste eis), hebben een educatief aspect die beide de
kwaliteit van de directe patiëntenzorg verbeteren. Een
voorwaarde voor een registratiesysteem is dan ook dat
de orthopeed op elk moment  via Internet zijn data kan
beoordelen.

Ervaringen in het buitenland
In Zweden, Noorwegen, Finland, Denemarken en
Canada functioneren nationale registratiesystemen voor
heup- en knieprothesen. De Zweedse registratie functio-
neert het langst, 90% van alle primaire heupprothesen uit
80 verschillende ziekenhuizen worden geregistreerd.4
Tussen 1979 en 2003 zijn 230.000 heupprothesen in
het Zweedse register geïncludeerd. De gemiddelde
overleving van een heupprothese 12 jaar na implantatie
is in Zweden 90% (95%-betrouwbaarheidsinterval 89-
90%). Omdat elk land specifieke patiëntengroepen,
soorten prothese, maar ook nuanceverschillen in opera-
tietechniek en nabehandeling kent, kunnen de resulta-
ten van de ene nationale database niet geëxtrapoleerd
worden naar een ander land.

Figuur 3. URL RODA siteFiguur 2. RODA data die ingevuld worden
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Ondanks de grote voordelen, zijn er een klein aantal
nadelen van een register, die inherent zijn aan elke regi-
stratie die een minimale tijdsinvestering nastreeft met
een maximale respons (bijvoorbeeld >90% respons):
Dataverzameling is beperkt tot geslacht, leeftijd, diagno-
se, soort prothese, operatiedatum, ziekenhuis, overlijden
- en revisiedatum.
Overlevingscurve-analyse van het implantaat geeft pas
na een aantal jaren uitsluitsel over het eventuele falen.
Voor nieuwe prothesen moet dan ook nog steeds in een
kleine prospectieve studie (n=20) een 3-dimensionale
RSA (röntgenstereofotogrammetrische analyse) verricht
worden. RSA heeft een grote precisie (tot 0.01mm en
0.1°) en een hoge validiteit. 
Eindpunt van de overlevingscurve-analyse is de revisie-
operatie en niet het radiologisch falen. Radiologische
gegevens van een implantaat worden niet opgeslagen.
Een patiënt-functioneringsscore kan niet herleid wor-
den vanwege de balans tussen tijdsinvestering en data-
registratie.

Een jaar registratie in ROGO Leiden 
(www.clinicalresearch/roda).
De regionale orthopedische dataregistratie en analyse
(RODA) is gebaseerd op een reeds 10 jaar in Europa
functionerende Internet gebaseerde database, waarin
alle Europese beenmergtransplantaties in geregistreerd
staan. Daarnaast werken een aantal landelijke Internet-
registratiesystemen hieronder. Het voordeel van dit
bestaande systeem is dat aan alle (nationale en
Europese) wettelijke regelgeving (o.a. privacy m.b.t.
persoonsgegevens) is voldaan. In 2003 werd een
module voor een regionale heup- en knieprotheseregis-
tratie ontwikkeld door de vakgroep Medische statistiek
(afdeling dataregistratie en database management) en
de afdeling orthopaedie van het LUMC.

Voorwaarden RODA:
Optimum aan variabelen.
Papier (max 1 A4) en Internet invoer (figuur 2).
Elke gebruiker moet zijn data direct (Internet) kunnen
bekijken (figuur 3).

RESULTATEN

De opstartfase van de deelnemende klinieken was ver-
schillend door aanvankelijk logistieke problemen. Drie
klinieken startten per 1 januari 2004, 2 andere per 1
augustus 2004. Nadat eenmaal begonnen was, werd >
90% van de heup- en knieprothesedata verzameld. 
Het adherentiegebied van de ROGO is 600.000
patiënten. Er werden 1355 heupprothesen (60%) en
897 knieprothesen (39%) geregistreerd, in 38 gevallen
werd geen gewricht ingevuld (d.w.z. 1% ‘missing
values’). In de ROGO was deze verdeling in heup- en
knieprothesen in 1 ziekenhuis anders: 56% knieprothe-
sen en 44% heupprothesen. De populatie betrof 71%
vrouwen en 29% mannen. Een prothese werd rechts en
links in een vrijwel gelijk percentage geplaatst. De leef-
tijdsverdeling van de patiënten met een prothese staat in
figuur 1 (gemiddeld 70 jaar, sd 11.7 jr). De preoperatie-
ve diagnose was in 76-88% artrose in klinieken
behoudens het LUMC, daar vormde de diagnose
artrose 55% van het totaal. Rheumatoïde arthritis was in
het LUMC in 17% van de patiënten aanwezig, in de
overige klinieken kwam deze diagnose in 0-2.6% voor. 
De soort heup- (tabel 2) en knieprothesen (tabel 3) laat
een divers beeld zien. In 59% werd een cementloze
heupprothese geplaatst. Indien botcement (98% palacos
cement) gebruikt werd was dat in 92% antibioticahou-
dend. Bij de knieprothesen werd slechts in 3% een ce-

Figuur 1. Leeftijdsverdeling heup- en knieprothese
ROGO Leiden 2004/2005

Figuur 4 . Dataregistratie in optima forma: beelden 
en discriptieve data van patient en prothese die geëxpor-
teerd worden naar een databank
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mentloze prothese geïmplanteerd. Het botcement (99%
palacos cement) was hier in 94% antibioticahoudend.
Tumorprothesen werden vrijwel uitsluitend in academi-
sche setting geplaatst, deze vormden 5% van het totale
aantal gewrichtsprothesen in het LUMC. 
In 91% van de knieprothesen werd geen patella compo-
nent geplaatst, eigenlijk wordt deze binnen de ROGO
alleen routinematig in het LUMC geplaatst.

DISCUSSIE

De pilotstudie over de haalbaarheid van een Internet ge-
baseerde database lijkt geslaagd. Opvallend is de grote
verscheidenheid aan verschillende implantaten in de
regio. Alhoewel de variatie in het gebruik van de ver-
schillende prothesen groot is, is onbekend hoe het
gebruik van de prothesen in deze ROGO is in verhou-
ding met het totale prothesepakket van Nederland. Een
aantal nieuwere typen prothesen (bijvoorbeeld CUT-
prothese) worden in het LUMC prospectief geëvalu-
eerd met een driedimensionale meet methode (RSA),
die tot 0.01 mm nauwkeurig kan meten (ter illustratie,
een normale röntgenfoto heeft slechts een meet nauw-
keurigheid van 5mm 5,6). De waarde van deze RSA
meetmethode is, dat het migratieprofiel tot 2 jaar post-
operatief een voorspellende waarde heeft voor prothese
overleving na 10 jaar. Tijdens de pilotstudie bestonden
er verschillende nieuwe vragen m.b.t. de database
(Schouder- en elleboogprothese in de database opne-
men, per operateur invoeren etc.). Dit laatste geeft aan
dat er met de getallen wat ‘gedaan’ wordt.
Voorwaarde voor elk registratiesysteem is vertrouwelijk-
heid van persoonsgegevens van de patiënt, maar ook
van de deelnemende afdelingen / operateurs. Een regi-
stratiesysteem moet vooral geen Orwelliaans imago
krijgen, het feit dat registratie leidt tot reflectie van het
eigen werken is reeds een uitstekend kwaliteitsinstru-
ment. Voorwaarde is dan wel dat gegevens gemakkelijk

interpreteerbaar moeten zijn. Ervaringen met landelijke
databases zijn ruim voorhanden. Tenslotte is een voor-
waarde voor een landelijke prothesedatabank dat die in
te voegen is in de European Athroplasty Register van de
EFORT, waarin reeds 6 Europese landen participeren
(zie voor informatie www.efort.org).

Voor de toekomst is een nationaal registratiesysteem van
alle implantaten haalbaar indien in 2006 het zorgnum-
mer voor alle patiënten ingevoerd wordt, zoals in
Scandinavië al jaren praktijk is. Een verhuizing van een
patiënt zal dan indien er een revisieoperatie plaatsvindt
meegerekend worden in een overlevingscurve analyse
van het implantaat. Bij de opzet van een Nederlands
systeem is het, mede gezien de huidige techniek, goed
om een patiëntscore mee te nemen bijvoorbeeld de
E5QD en om radiologische gegevens op te slaan.
Gezien de digitale DICOM-formaat beelden en de au-
tomatische meetsystemen van röntgenfoto´s (figuur 4)
ontstaat op deze manier een kwaliteitsindicator die een
direct effect heeft op de orthopedische patiënt.

Deze studie werd mogelijk gemaakt dankzij een subsi-
die van het Annafonds

ABSTRACT

National Registries for hip- and knee prostheses are important
for quality control within orthopaedics. Not only can less
optimal functioning prostheses be recognised from a database,
also for the individual practising orthopaedic surgeon an
internet based database (with real-time log-in time) will serve as
a means of continuous medical education for the orthopaedist,
which will improve his professional performance and thus
patient care. Furthermore, since costs of revision surgery is
about 30% higher, postponing revision by a better performing
prosthesis is cost-effective. The importance is stressed even
more, since about 24.000 hip prostheses and 8.000 knee pros-
theses are implanted annually in the Netherlands. Experiences in
the national Swedish Hip Registry during the last 25 years

Tabel 1. Diagnose heup- en knieprothese (missing n=134, 6%)

Diagnose Frequentie Percentage Valide percentage

Artrose 1709 74,6 79,3
Rheumatoïde artritis 45 2,0 2,1
Trauma 142 6,2 6,6
Avasculaire necrose 46 2,0 2,1
Tumor 12 0,5 0,6
Overig 21 0,9 1,0
Revisie (infectie) 12 0,5 0,6
Revise (overig) 169 7,4 7,8

Totaal 2156 94,1 100,0
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support the cost-effectiveness of a national database. In the
teaching hospitals of the Leiden region an internet-based
regional hip- and knee registry was started in 2004. The
internet-based modality (real-time log-in) was considered as
very positive. Remarkable was the great variety of hip- (24
different hipprostheses) and kneeprostheses (i.e.15 different
types) in the participating hospitals. In near future a national
registry is the best quality indicator for implanted prosthesis in
the Netherlands, a link with the European Arthroplasty Register
of EFORT (European Federation Orthopaedics and Trauma-
tology) would enhance quality control of implants. The prere-
quisite for such a database, a national patient identification
number, will be effective in 2006.
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Tabel 2a. Frequentieverdeling heupsteel prothesen     
in ROGO Leiden in 2004/2005 

Soort Heup steel percentage

Mallory Head 23.2
SP 14.2
Elite Plus 13.2
Symbios SP 10.0
DB10 6.6
Zimmer 6.3
Cone 6.3
Link 4.7
Stanmore 4.0
Landos 2.4
Mallory Calcar 1.7
Taperloc 1.4
Zweymüller 0.9
ASR Resurfacing 0.9
CUT 0.9
Osteonics 0.9
Exeter 0.6
Mallory lang 0.4
Exeter lang 0.4
Durom resurfac 0.4
Stanmore lang 0.3
Mutars (tumor) 0.2
Osteonics HA 0.2

Tabel 2b. Frequentieverdeling acetabulumcompo-
nent in ROGO Leiden in 2004/2005

Soort acetabulumcomponent percentage

Mallory Head 40.7
Ogee UHMWP 14.2
Symbios SPS 10.5 
Link 9.5
Cone UHMWP 9.2
Müller UHMWP 4.9
Stanmore UHMWP 4.3 
Trilogy 1.4
Exeter 1.1
Kapuziner 0.9
ASR Resurfacing 0.9
Osteonics HA 0.8
Durom resurfac 0.5
Pedestal 0.3

Tabel 3. Frequentieverdeling knieprothesen in 
regio West in 2004

Knieprothese soort percentage

LPS (Nexgen) 45.8
Burstein Optetrak 20.0
LCS 16.2
Oxford (uni) 5.4
Nexgen CR 4.0
MG (uni) 3.2
LPS flex mobile 1.4
ESKA (revisieproth.) 1.0 
LCCK (revisieproth.) 0.7
LPS flex 0.5
Mutars (tumorproth.) 0.5
Preservation (uni) 0.4
PFC sigma (revisieproth.) 0.2
PFC 0.2
LPS mobile 0.1
Genesis II CR 0.1
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SAMENVATTING

Patiënttevredenheid kan beschouwd worden als een belangrijke
uitkomstmaat in de evaluatie van het zorgproces. Om structureel
inzicht te krijgen in de patiënttevredenheid op de afdeling ortho-
pedie van het Universitair Medisch Centrum Groningen
(UMCG) wordt sinds mei 2002 iedere opgenomen patiënt bij
ontslag gevraagd een vragenlijst in te vullen. Zeshonderdvijfen-
veertig patiënten (N=645) hebben meegedaan aan het onder-
zoek. Op basis van het gemiddelde rapportcijfer (8.3) kan gecon-
cludeerd worden dat patiënten over het algemeen tevreden zijn
over het zorgproces op de afdeling orthopedie. Jongere
patiënten zijn minder tevreden dan oudere.

INLEIDING

De laatste jaren wordt steeds meer nadruk gelegd op de
kwaliteit van de zorgverlening en de patiënttevredenheid
in de gezondheidszorg. Patiënttevredenheid kan gedefi-
nieerd worden als de mate waarin verleende diensten in
overeenstemming zijn met de behoeften en wensen van
de patiënt met betrekking tot de behandeling.1 Om
structureel inzicht te krijgen in de patiënttevredenheid
op de afdeling orthopedie van het UMCG wordt sinds
mei 2002 iedere opgenomen patiënt bij ontslag
gevraagd een vragenlijst in te vullen. Doel van dit artikel
is om een eerste indruk te geven van de patiënttevreden-
heid gedurende de periode mei 2002 tot juni 2004. 

METHODE

Patiënten
Het onderzoek is uitgevoerd bij 645 patiënten die in de
periode mei 2002 tot juni 2004 opgenomen zijn ge-

weest op de afdeling orthopedie. De vragenlijst is
afgenomen in overeenstemming met de voorschriften
van de Medisch Ethische Commissie. Patiënten hebben
de vragenlijst bij ontslag ingevuld. 

Vragenlijst
De gebruikte vragenlijst is gebaseerd op de Nederlandse
vertaling van the Client Satisfaction Questionnaire 
(CSQ-8).2,3 De lijst is aangevuld met 8 items die relevant
worden geacht voor orthopedische patiënten. In totaal
bestaat de lijst uit 16 items welke gescoord kunnen
worden op een ‘Likert-scale’ met de antwoordcategorieën
(1) geheel mee eens, (2) mee eens, (3) geen mening, (4)
niet mee eens, (5) absoluut mee oneens. De items zijn on-
derverdeeld in 3 subdomeinen: Algemene tevredenheid
(1); Tevredenheid over informatie preoperatief (2);
Tevredenheid over informatie postoperatief (3). 
De interne consistentie van de totale vragenlijst bedroeg  _
=0.90, voor de afzonderlijke subschalen varieerde de
interne consistentie tussen _ =0.74-0.88. Daarnaast is
gevraagd naar een aantal demografische gegevens, de duur
van de opname en wordt patiënten gevraagd de mate van
algemene tevredenheid uit te drukken in een rapportcijfer. 

Statistische analyse
Met behulp van SPSS 10.0 zijn de data geanalyseerd.
Beschrijvende statistiek is gebruikt om een beeld te
krijgen van de tevredenheid. Pearson correlatiecoëffi-
ciënten zijn uitgerekend om het verband tussen rap-
portcijfer en de scores op de subdomeinen  van de vra-
genlijst te bepalen. Ten slotte is nog een logistische
regressieanalyse uitgevoerd om te analyseren of de mate
van tevredenheid verklaard kan worden op basis van
bepaalde patiëntkenmerken.

RESULTATEN

645 patiënten hebben meegedaan aan het onderzoek.
De gemiddelde leeftijd bedroeg 54 jaar (SD ± 18). De
gemiddelde opnameduur bedroeg 11 dagen (SD ± 13).
Voor de verdeling naar geslacht, ingreep en opname fre-
quentie zie tabel 1.
In tabel 2 wordt een overzicht gegeven van de gemid-
delde scores en standaarddeviaties op de 16 items on-
derverdeeld naar sub domein.

Tevredenheid van orthopedische patiënten

N.A.D. Boss, I.H.F. Reininga, M. Stevens en J.R. van Horn

N.A.D. Boss, nurse practitioner, afdeling orthopedie,
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9700 RB Groningen.
I.H.F. Reininga, bewegingswetenschapper, afdeling 
orthopedie, Universitair Medisch Centrum Groningen 
Dr. M. Stevens, onderzoekscoördinator, afdeling orthopedie,
Universitair Medisch Centrum Groningen, Postbus 30001,
9700 RB Groningen.
Em. Prof.dr. J.R. van Horn, orthopedisch chirurg, afdeling
orthopedie, Groningen, Postbus 30001, 9700 RB Groningen.
Correspondentie: dr. M. Stevens
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Tabel 3 geeft een overzicht van de gemiddelde scores en
standaarddeviaties voor de totale score en de subscores
op de vragenlijst en het rapportcijfer voor de totale
groep en per type ingreep. Hoge scores worden behaald
bij operaties aan de hand en/of pols (ingreep 7). Rela-
tief laag scoren operaties aan de rug (ingreep 5) en de
categorie geen ingreep. 

Om een indruk te krijgen waardoor de mate van tevre-
denheid wordt bepaald zijn correlaties uitgerekend
tussen de afzonderlijke subscores en het rapportcijfer.
De correlatie tussen de subschalen en het rapportcijfer
was respectievelijk 0.62 (subschaal 1), 0.45 (subschaal
2) en 0.46 (subschaal 3) (P < 0.01).
Ten slotte is op basis van een regressieanalyse geanaly-

Tabel 1. Algemene kenmerken 

Geslacht Type ingreep Frequentie opname

N 257 378 10 645 176 84 184 19 19 70 17 19 16 41 307 223 89 26

% 39.8 58.6 1.6 100 27.3 13.0 28.5 2.9 2.9 10.9 2.6 2.9 2.5 6.4 47.6 34.5 8.4 4.0

1 – Totale heup en Kop Hals Prothese. 2 – Totale knie. 3 - Operatie aan benen en/of heup. 4 - Operatie aan
armen en/of elleboog. 5 - Operatie aan rug. 6 - Operatie aan enkel en/of voet. 7 - Operatie aan hand en/of
pols. 8 - Operatie aan schouder. 9 - geen ingreep.

M
iss

en
de

 w
aar

de
n

M
iss

en
de

 w
aar

de
n

Vro
uw

M
an Gee

n i
ng

ree
p

In
gr

ee
p 8

In
gr

ee
p 7

In
gr

ee
p 6

In
gr

ee
p 5

In
gr

ee
p 4

In
gr

ee
p 3

In
gr

ee
p 2

In
gr

ee
p 1

Tota
al

1e
 ke

er

2e
 en

 3e
 ke

er

4e
 ke

er 
en

 va
ke

r

M
iss

en
de

 

waar
de

n

Tabel 2. Gemiddelde score per item  

Items Gem SD

Subschaal 1. Algemene tevredenheid
1. De verzorging van de verpleging was goed. 1.3 0.5
2. Indien vrienden of familie dezelfde hulp nodig hebben als ik beveel ik ze de afdeling 

orthopedie van het AZG aan. 1.5 0.7
4. Ik vind de kwaliteit van de hulpverlening goed. 1.4 0.6
6. De hulp en verzorging hebben aan mijn wensen voldaan. 1.4 0.6

12. Ik heb het soort hulp ontvangen dat ik hoopte te krijgen. 1.5 0.7
13. Over het algemeen ben ik tevreden over de hulp en verzorging die ik heb ontvangen. 1.4 0.6
15. Als ik weer hulp nodig heb valt mijn keuze weer op de afdeling orthopedie 

van het UMCG. 1.4 0.6
16. Ik ben tevreden over het eten op de afdeling orthopedie. 1.7 0.9

Subschaal 2.  Tevredenheid over informatie preoperatief
3. Over het algemeen ben ik goed voorgelicht. 1.6 0.8

11. De artsen hebben mij voldoende geïnformeerd over de behandeling/ingreep. 1.5 0.8
14. Ik vind dat ik voldoende inspraak had in mijn eigen behandeling. 1.7 0.8

Subschaal 3. Tevredenheid over informatie postoperatief
5. Ik ben voldoende ingelicht over de leefregels na operatie. 1.6 0.8
7. Ik weet hoe ik de leefregels na mijn operatie moet toepassen. 1.6 0.7
8. Ik ben vroegtijdig geïnformeerd over de ontslagdatum/ of overplaatsing naar 

een revalidatiecentrum/ verpleeghuis. 1.7 0.9
9. Er waren voldoende mogelijkheden tot het stellen van vragen 1.5 0.8

10. De fysiotherapeut(en) hebben mij goed geholpen bij het revalideren. 1.7 0.8
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seerd of op basis van leeftijd (jonger en ouder dan 55
jaar), opnamefrequentie (1e keer of vaker) en opname-
duur (zeven dagen of korter versus langer dan 7 dagen)
en type ingreep, de mate van tevredenheid verklaard
kon worden. Alleen leeftijd kon als onafhankelijke voor-
speller geïsoleerd worden.

DISCUSSIE

Op basis van het gemiddelde rapportcijfer (8.3) kan ge-
concludeerd worden dat patiënten over het algemeen
tevreden zijn over het zorgproces op de afdeling orthope-
die van het UMCG. Deze hoge mate van tevredenheid is
in overeenstemming met (inter-)nationale cijfers met be-
trekking tot patiënttevredenheid. Lebow concludeert in
een overzichtsartikel dat over het algemeen ongeveer 80%
van de patiënten tevreden is.1 Uit onderzoek door Friele
blijkt dat 94% van de patiënten bij een volgende behande-
ling weer voor hetzelfde ziekenhuis zou kiezen.4

Aanvullend kan geconcludeerd worden dat de hoge mate
van tevredenheid voornamelijk door de tevredenheid
over de algemene zorg wordt bepaald (subschaal 1). Dit
beeld is ook in overeenstemming met (inter-) nationaal
onderzoek naar patiënttevredenheid. Uit Amerikaans
onderzoek blijkt dat over het algemeen de waardering
van de patiënten voor de functionarissen in het zorgpro-
ces positief is. Echter de waardering voor informatie over
de behandeling en informatie over praktische zaken
wordt lager gewaardeerd en is vaak onderwerp van
kritiek.1 In Nederlands onderzoek door Friele en Andela
wordt geconcludeerd dat patiënten beter bejegend dan
geïnformeerd worden.5 Dit fenomeen zien we ook terug
in ons onderzoek. Patiënten zijn uitermate tevreden over
de zorgverlening maar waarderen de informatievoorzie-
ning minder. Dat daarbij de informatievoorziening
omtrent de behandeling iets hoger gewaardeerd wordt
dan de informatievoorziening over de fase na behande-
ling komt ook overeen met landelijke onderzoeken.
Friele concludeert dat met name de informatievoorzie-
ning bij ontslag een zwak punt is.

Tabel 3. Gemiddelden en SD voor totale groep en naar ingreep

Algemene 
tevredenheid 11,6 10.8 11.6 12.0 10.9 13.6 13.0 9.5 10.9 11.7
(range 8-40) (3.7) (3.5) (3.5) (3.8) (3.1) (4.3) (4.2) (2.5) (3.9) (3.1)

Tevredenheid 
over informatie 
preoperatief 4,8 4.2 5.1 5.0 5.0 5.7 5.5 3.5 4.4 5.4
(range 3-15) (1.9) (1.4) (2.2) (2.0) (2.1) (2.5) (2.0) (0.7) (1.5) (1.7)

Tevredenheid 
over informatie 
postoperatief 8,1 7.3 8.1 8.2 8.2 9.5 8.9 8.75 9.6 10.8
(range 5-25) (2.8) (2.6) (2.7) (2.7) (2.2) (3.2) (2.8) (3.5) (3.7) (3.5)

Totaalscore 24.4 22.1 24.7 25.1 23.7 28.8 27.2 21.0 26.3 29.0
(range 16-80) (7.3) (6.2) (7.5) (7.6) (4.6) (8.2) (8.3) (3.6) (7.7) (7.2)

Rapportcijfer 8,3 8.4 8.3 8.2 8.1 7.7 8.1 9.2 8.3 7.9
(0.9) (0.9) (0.8) (0.9) (0.8) (0.7) (1.0) (0.6) (0.8) (0.8)

1 – Totale heup en Kop Hals Prothese. 2 – Totale knie. 3 - Operatie aan benen en/of heup. 4 - Operatie aan
armen en/of elleboog. 5 - Operatie aan rug. 6 - Operatie aan enkel en/of voet. 7 - Operatie aan hand en/of
pols. 8 - Operatie aan schouder. 9 - geen ingreep.
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Uit ons onderzoek blijkt dat jongere patiënten minder
tevreden zijn dan oudere patiënten. Dit komt overeen
met onderzoek door Larsson (1999) en Rosenheck e.a.
(1997), dat aangeeft dat bij het ouder worden het beeld
dat mensen hebben van de ontvangen zorg positiever
wordt.6,7

Tenslotte kan geconcludeerd worden dat de hoge scores
ten aanzien van patiënttevredenheid tot voldoening
kunnen stemmen. Echter deze moeten zowel in deze
studie als in het algemeen met een kritische blik geïnter-
preteerd worden. Op basis van internationale literatuur
kan vastgesteld worden dat onderzoeken naar de pa-
tiënttevredenheid gedurende de laatste 30 jaar consis-
tent een beeld van hoge patiënttevredenheid laten zien.
Sociale wenselijkheid en afhankelijkheid van artsen en
verpleegkundigen kunnen leiden tot  een overschatting
van het tevredenheidsgevoel.8,9 Daarentegen zijn er
aanwijzingen dat het gevoel van tevredenheid afneemt
als patiënten op een later tijdstip nogmaals naar hun te-
vredenheid gevraagd wordt. Op onze afdeling leidde
een herhaalde meting van patiënttevredenheid na een
gemiddelde periode van 6 maanden na ontslag tot signi-
ficante dalingen op zowel de totaalscore, de subscores
van de gebruikte vragenlijst als van het rapportcijfer.10

ABSTRACT

Patient satisfaction can be considered a major outcome variable
for evaluating the care process. In order to get insight into the
satisfaction of patients at the orthopaedic department of the
University Medical Center Groningen, since May 2002 every
patient is asked to fill in a patient satisfaction questionnaire at
discharge. 645 patients participated in the survey. Based on the

mean report mark (8.3) it can be concluded that patients are
satisfied about the treatment they receive. However younger
patients are less satisfied compared to older patients.
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SAMENVATTING

Bij een jongeman met anterieure knieklachten werd een reuscel-
tumor geconstateerd uitgaande van de patellapeesschede. Deze
lokalisatie is zeldzaam. Bij reusceltumoren uitgaande van de
peesschede dient gedifferentieerd te worden tussen de diffuse en
de gelokaliseerde variant. Beide varianten kunnen verschillen in
klinisch beloop en biologisch gedrag.

INLEIDING

Reusceltumoren zijn over het algemeen benigne tumo-
ren. Ze kunnen onder andere uitgaan van het synovium
van peesschedes. We presenteren hier de casus van een
patiënt met het klinisch beeld van een apexitis patellae,
bij wie sprake bleek te zijn van een reusceltumor van de
diffuse variant in het vetweefsel van Hoffa. Aan de hand
van deze casus worden de verschillen tussen de gelokali-
seerde en de diffuse varianten van reusceltumoren uit-
gaande van de peesschede besproken.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Een 20-jarige autoschadehersteller presenteerde zich op het
spreekuur met sinds 9 maanden bestaande stekende pijn aan de
voorzijde van zijn linker knie. Hij had voornamelijk last bij voet-
ballen en traplopen. Fietsen was pijnlijk bij krachtzetten. Er was
in de voorgeschiedenis geen sprake van een knietrauma. Er
waren geen slotklachten en er was geen instabiliteit van de knie.
Fysiotherapeutische behandeling in de vorm van quadriceps-
spieroefeningen had geen verbetering opgeleverd.
Bij onderzoek werd geen hydrops gezien. Wel was er prepatellair
enige zwelling. In het bijzonder de apex patellae en het mediale
patellafacet waren drukpijnlijk. Onderzoek van kniefunctie, -sta-
biliteit en meniscusprovocatieproeven leverde geen bijzonder-
heden op.

De conventionele röntgenopname van de knie en van de patella
vertoonde geen afwijkingen. Er werd een MRI vervaardigd van
de knie, waarop in het vetlichaam van Hoffa een kleine, ovale,
gelobde verdichting werd gezien (Figuur 1). 
Hierop werd besloten tot artroscopische nettoyage van de
onderpool van de patella, waarbij tevens de cysteuze afwijking van
1 bij 1,5 cm werd verwijderd uit het vetlichaam van Hoffa. PA-
onderzoek wees uit dat de afwijking een reusceltumor van het
diffuse type betrof, uitgaande van de patellapeesschede (fig. 2).
Zes weken na artroscopie was patiënt nagenoeg klachtenvrij.

Een patiënt met een zwelling in Hoffa

H.C. van der Veen, N.K. de Boer en M.R. Veen

Drs. H.C. van der Veen, arts assistent, Delfzicht Ziekenhuis
Delfzijl
Dr. N.K. de Boer, patholoog, Martini Ziekenhuis Groningen
Dr. M.R. Veen, orthopedisch chirurg, Martini Ziekenhuis
Groningen
Correspondentie: Drs. H.C. van der Veen, Lorentzstraat 26,
9727 HZ Groningen
E-mail: hcvanderveen@hotmail.com

Figuur 1A en B. Sagittale en transversale T1-gewogen
MRI van de linker knie. Er wordt een gelobde verdichting
gezien in het vetweefsel van Hoffa.
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MRI-controle na 1 jaar liet geen aanwijzingen zien voor tumor-
recidief en patiënt was nog steeds volledig klachtenvrij.

DISCUSSIE

In de bovengenoemde casus is er sprake van een reuscel-
tumor in het vetweefsel van Hoffa, uitgaande van de pa-
tellapeesschede, bij een patiënt met een apexitis patellae.
Een verband tussen beide diagnoses is niet duidelijk.
Hiervoor bestaan in de literatuur ook geen aanwijzingen.
Differentiaal diagnostisch moet er bij een zwelling in het
vetweefsel van Hoffa gedacht worden aan een fibroom,
synoviale cyste, synoviaal sarcoom, lipoom, ganglion of
een reusceltumor uitgaande van de peesschede.
Reusceltumoren van peesschedes gaan uit van de synovia
van de peesschede. In de literatuur worden veel synonie-
men voor dezelfde pathologie gevonden, zoals benigne
synovioom, gepigmenteerde nodulaire synovitis, nodu-
laire tendosynovitis of fibreus hystiocytoom van het syno-
vium.1,2 De oorzaak hiervan is gelegen in het histologisch
beeld, wat gekenmerkt wordt door de aanwezigheid van
reuscellen tezamen met histiocyt-achtige cellen waarbij
vaak pigment-kenmerken aanwezig zijn.3 Bij reusceltu-
moren uitgaande van peesschedes wordt onderscheid
gemaakt tussen een gelokaliseerde en een diffuse variant,
hetgeen met name van belang is voor de prognose van het
klinisch beloop. De gelokaliseerde vorm komt vaker voor
dan de diffuse (88% tegen 12% van alle peesschede reus-
celtumoren). Zij presenteert zich vooral aan de falangen
van handen en voeten en heeft een locaal recidiefpercen-
tage van 10-20%. De diffuse variant presenteert zich
vooral in de buurt van de grotere gewrichten (knie, enkel)
en heeft een locaal recidiefpercentage van 40-50%.4
Afgezien van het feit dat de diffuse variant een grotere re-
cidiefkans geeft is ook beschreven dat de diffuse variant
een meer neoplastisch karakter heeft, soms zelfs locaal
agressief, terwijl de gelokaliseerde variant vaker een

reactief proces lijkt te zijn, bijvoorbeeld ten gevolge van
een trauma of een artritis.5,6,7,8

De presentatie van een reusceltumor van de peesschede in
het vet van Hoffa is zeldzaam te noemen. In de literatuur
wordt hiervan slechts eenmaal eerder melding gemaakt,
door Relwani et al.9 Zij beschrijven een casus van een
patiënt met knieklachten, veroorzaakt door een reuscel-
tumor uitgaande van de patellapeesschede in het vetweef-
sel van Hoffa. Zij geven echter geen uitsluitsel over of het
gaat over een gelokaliseerde dan wel een diffuse variant. 
Wij zijn van mening dat het van belang is dat bij de dia-
gnostiek van een reusceltumor uitgaande van de pees-
schede er gedifferentieerd wordt tussen beide varianten.
Ze kunnen immers in hun klinisch beloop en het biolo-
gische gedrag verschillen.

ABSTRACT

In a young man with anterior knee complaints, a giant-cell
tumour deriving from the patellar tendon sheath was diagnosed.
This localization is rare. In giant-cell tumours deriving from the
tendon sheath, differentiation between the diffuse and localized
form is important. Both variants can differ in their clinical course
and biological behaviour.
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Figuur 2. Histopathologisch beeld van een reusceltumor
uitgaande van de peesschede, diffuse variant (kleuring:
hematoxyline en eosine).
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Deformiteiten van de wervelkolom komen frequent voor. De
behandeling is veelal niet operatief. Op indicatie kan chirurgi-
sche interventie echter uitkomst bieden.
Wij beschrijven een casus van een extreme lumbale kyfose bij
een spina bifida. Een eerdere spondylodese, gevolgd door con-
servatieve therapie middels een korset, gaf onvoldoende resul-
taat. Mede door progressieve longproblemen werd besloten tot
een drastische correctie spondylodese middels een resectie van
de kyfose. Deze casus illustreert fraai dat een kyfoseresectie soms
kan prevaleren boven een correctie.

INLEIDING

Een verstoord sagitaal alignement, veelal in de vorm van
een versterkte kyfose, kan leiden tot veel klachten. Een
versterkte kyfose komt meestal voor op thoracaal
niveau, echter ook lumbaal is het geen zeldzaam ver-
schijnsel.1 In geval van een lumbale kyfose bij spina

bifida wordt zelfs een incidentie van 8-20% beschreven.2
Een versterkte kyfose kan gecorrigeerd worden middels
een conservatieve dan wel een chirurgische benadering.
Een conservatieve therapie is bij een extreme kyfose
lastig, omdat met het gebruik van alleen een brace
progressie van de kyfose meestal niet meer te remmen
is.3 Indien gekozen wordt voor chirurgisch behandeling
zal een correctie worden bewerkstelligd met een multi-
segmentele spondylodese met pedikelschroeven en pos-
terieure decompressie. In geval van een extreme kyfose
kan ook worden gecorrigeerd middels een resectie van
de kyfose (kyfectomie). Deze techniek werd in 1968
voor het eerst beschreven door Sharrard.4 Wij presente-
ren hier een casus van een extreme lumbale kyfose bij
een myelomeningocele waarbij gekozen is voor een ky-
foseresectie ter correctie van het sagittale alignement.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Een 13 jaar oude jongen werd reeds geruime tijd vervolgd op de
polikliniek met een extreme kyfose bij een spina bifida vanaf het
niveau Th9 met een slappe parese van de onderste lichaamshelft.
Bij de geboorte is besloten niet operatief in te grijpen, waarna
het defect spontaan dicht is gegranuleerd. Negen weken post-
partum is een ventriculoperitoneale drain aangelegd in verband
met een hydrocephalus. Enkele revisie operaties hiervan
volgden. Met de groei ontwikkelde zich een angulaire kyfose in
het traject van L1 t/m L4 van bijna 90 graden met een compen-
satoire laag thoracale lordose van 45 graden. Er was vanzelfspre-
kend sprake van een groot boogdefect met een grote meningo-
cele waarin mogelijk nog enkele zenuwvezels aanwezig zijn. In
1993 werd besloten tot neurochirurgisch sluiten van de me-
ningomyelocele met een dorsale intercorporele spondylodese
L1 t/m L4 zonder instrumentatie. Er werd een urostoma
aangelegd en de patiënt werd verder ondersteund middels een
tweeschalen brace. Aanvankelijk was de situatie een aantal jaren
redelijk stabiel. Echter geleidelijk is er weer progressie van de
lumbale kyfose opgetreden. In het jaar 2000 werd een kyfose
van 135 graden gemeten. Er ontwikkelde zich tevens een
chronisch restrictieve respiratoire insufficiëntie waarbij beade-
ming werd overwogen. Mede op basis van het progressief lon-
glijden bij de extreme kyfose werd in juni 2003 besloten tot
operatief ingrijpen (Figuren 1 en 2).

Operatie procedure
Er werd gekozen voor een kyfoseresectie en correctieve spondy-
lodese met pedikelschroef-instumentatie via een posterieure be-

Extreme lumbale kyfose - correctie of resectie?

R.T.C. Welsing, P.J.M. van Loon en J.L.C. van Susante

Drs. R.T.C. Welsing, co-assistent, drs. P.J.M. van Loon, 
en dr. J.L.C. van Susante, orthopedisch chirurgen, afdeling
orthopedie, Ziekenhuis Rijnstate, Postbus 9555, 
6800 TA Arnhem.
Correspondentie: dr. J.L.C. van Susante, 
E-mail: jvansusante@alysis.nl

Figuur 1. Preoperatief zijwaarts aanzicht van de extreme
kyfose bij een 13-jarige spina bifida patiënt; littekens zijn
zichtbaar na eerdere neurochirurgische ingrepen ter
sluiting van het defect.
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nadering. Craniaal van de lumbale kyfose werden oude Prolene
hechtingen aangetroffen van de eerder verrichte myelum
amputatie met neurochirurgische sluiting van de duraalzak.
Caudaal van de kyfose werden de pedikels opgezocht en
schroeven geplaatst in L5, het sacrum en de ilium vleugel. Er
werd gekozen voor additionele fixatie in het ilium omdat falen
van het instrumentarium op de lumbosacrale overgang berucht
is bij dergelijke ingrepen.5 Vervolgens werd de volledige benige
kyfose zorgvuldig uitgeprepareerd, waarbij de retroperitoneale
ruimte als het ware onderlangs de kyfoseboog werd afgescho-
ven. De kyfotische boog werd via een tweetal schuine osteoto-
mievlakken gereseceerd. Repositie van het proximale en distale
deel van de wervelkolom vond plaats, waarna het spondylodese
systeem werd afgemonteerd en gefixeerd. De oude durazak
werd stevig tegen de wervels gehecht zodat een veneuze plexus-
bloeding werd gecontroleerd. Het bloedverlies was 2500 ml.
De wond kon spanningsloos worden gesloten. Er is in het
bijzonder veel zorg besteed aan het sluiten van de kwetsbare
atrofische huidbedekking. Postoperatief is de resectie van de
kyfose duidelijk zichtbaar (Figuren 3 en 4). Postoperatief was de
neurologische status ongewijzigd. De patiënt werd 24 uur
beademd en na 3 dagen van de IC-afdeling ontslagen. Beade-
ming is daarna niet nodig geweest. Twee weken postoperatief
werd een tweeschalen brace aangemeten zodat in een rolstoel
gemobiliseerd kon worden. In november 2003 is de longfunctie
van patiënt verbeterd maar nog niet optimaal. Tot op heden zijn
er geen klachten die wijzen op chronisch respiratoire insufficiën-
tie en zijn er geen aanwijzingen voor falen van het instrumenta-
rium. De zitbalans is zonder brace uitstekend.

DISCUSSIE

Sinds de beschrijving van Sharrard in 1968 en Sharrard
en Drennan in 1972 is chirurgie de aangewezen
therapie bij een extreme kyfose.4,6 In de loop der jaren
zijn er veel technieken beschreven waaronder anterior
stut grafting en spinale osteotomie met een wigexcisie
van het wervellichaam.7 Als fixatiemethode zijn ver-
schillende technieken beschreven. Zo zijn er de oudere
technieken waaronder Harrington compresion rods,

wire loops, Steinmann pins, staples, plates en posterior
Dwyer instumentation. Met deze technieken was het
moeilijker de gewenste correctie te bereiken dan met de
moderne technieken. Complicaties kwamen relatief
frequent voor.5,8 Moderne systemen met pedikel-
schroef-instrumentatie maken een betere correctie
mogelijk en hebben minder complicaties.5,8

Het bijzondere aan deze casus is de aanwezigheid van
de spina bifida met een dwarslaesie vanaf Th9 en de
status na een op jonge leeftijd uitgevoerde spondylode-
se. Dit heeft enkele belangrijke therapeutische conse-
quenties gehad. Na deze spondylodese is een benig
doorgebouwde extreme kyfose ontstaan. Hierdoor

behoorde ook een kyfectomie, met lange posterieure
fixatie aan het bekken, tot de therapeutische mogelijk-
heden, welke in dit geval prevaleert boven andere resec-
tietechnieken zoals hierboven beschreven.5 Bij een der-
gelijke grote correctieve chirurgische interventie dient
vooraf de te behalen winst zorgvuldig afgewogen te
worden tegen de mogelijke complicaties. Een afname
van infectieuze problemen rond de huidatrofie ter

Figuur 2. Preoperatieve röntgenfoto van de lumbale wer-
velkolom; de extreme kyfose is duidelijk zichtbaar.

Figuur 3. Postoperatief zijwaarts aanzicht; het resultaat
van de kyfectomie is goed zichtbaar.

Figuur 4. Postoperatieve röntgenfoto van lumbale wer-
velkolom; de resectie van de kyfose is duidelijk zichtbaar.

NTvO OKT 2005 DEF  27-10-2005  11:47  Pagina 154



� Polyaxial system

� Thoracic and lumbar spine

� Small, low profile 

� Conical screw 

� Cannulated screws for guide wires 
      and cement augmentation

� High application reliability

� Simple locking system

tangoRS - Smart screws

ulrich GmbH & Co. KG
Buchbrunnenweg 12
89081 Ulm
Germany
www.ulrichmedical.com

Please contact:
Spine Medical · Hanzeweg 20 · 7418 AT Deventer · The Netherlands
Phone: +31 570 591 595 · Fax: +31 570 591 535 · e-mail: spinemedical@planet.nl

shallow, safe, simple

fixator



156 ■ NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR ORTHOPAEDIE

Vol.
12

okt.
’05

de
rla

d

hoogte van de meningomyelocele en een verbeterde
zitbalans zijn belangrijke winstpunten.9 Daarnaast valt
een verbetering te verwachten in de vorm van een ver-
mindering van de verhoogde intra-abdominale druk
–en als gevolg hiervan een verbeterde functie van een
urostoma- en een verbeterde longfunctie.10 In de
overweging moet tevens worden meegenomen dat,
hoewel het behoud van de correctie in de toekomst
onzeker is, met een kyfectomie meer winst valt te
behalen doordat een grotere correctie mogelijk is.11 In
deze casus was de resectie van de kyfose relatief
eenvoudig uit te voeren door de aanwezige spina
bifida met een eerdere myelum amputatie. Er hoeft
dus relatief weinig rekening gehouden te worden met
neurogene structuren.
Uit de literatuur is bekend dat in vergelijkbare
situaties als deze casus een kyfose resectie een goede
behandeling is.4,9 Onzes inziens zijn de verbeterde
zitbalans en longfunctie de belangrijkste winstpunten
bij deze patiënt.

ABSTRACT

Deformities of the spine are commonly seen. The treatment is
mostly non operative, however, sometimes a solution can be
found in surgical intervention.
We describe a patient with myelomeningocele and progressive
lumbar kyphosis, following an earlier fusion and bracing therapy.
Partly due to concomitant lung insufficiency it was decided to
perform a radical corrective fusion of the lumbar spine by means
of a kyphectomy. This case illustrates that sometimes a kyphosis
resection is preferred over a correction.
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Spontane peesrupturen komen voor. Een minder bekende pees-
ruptuur is de ruptuur van de insertiepees van de m.tibialis anterior.
Door middel van een ziektegeschiedenis wordt deze aandoening
geïllustreerd. Een kort literatuur overzicht wordt gegeven.

INLEIDING

Een klapvoet ontstaat door een disfunctioneren van de
voet extensoren/voetheffers. Dit kan verschillende
oorzaken hebben. De oorzaken kunnen onderverdeeld
worden in 3 categorieën: neurologisch, anatomisch en
musculair. 
Wij beschrijven hier een casus van een ruptuur van de
tibialis anterior pees. Dit is een zeldzame aandoening
welke vaker beschreven is ten gevolge van een traumati-
sche overmatige plantairflexie van de voet. De in deze
casus beschreven spontane ruptuur is minder vaak be-
schreven.4 Spontane peesrupturen worden beschreven
bij de ouder wordende mens. Onder andere zijn
rupturen beschreven van de achillespees, de patellapees,
de pees van de quadricepspees proximaal van de patella
en de pees van de extensor hallucis longus.7,8,9,10

Uiteraard moeten de spontane rupturen van de pezen
van de rotator cuff niet worden vergeten.
Risicofactoren voor peesrupturen zijn: diabetes mellitus,
lupus erythematodes disseminatus, reumatoïde artritis,
tendinitis, hyperparathyreoïdie, hypercholesterolemie en
hyperlipidemie, chronische acidose, locaal en systemisch
steroïd gebruik, het gebruik van Fluoroquinolone anti-
biotica, jicht en hypovascularisatie van een zone in een
pees.2,3,4,11,12,13,14,15

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Een 77 jarige man bezocht de polikliniek in verband met sinds
twee weken bestaande klachten van milde pijn in de rechter

voet. Patiënt vertelt dat de klachten
‘s nachts zijn ontstaan nadat hij zich
omdraaide in bed. Hij voelde een
pijnlijke ‘knap’ in de voet ter
hoogte van de wreef aan de anteri-
eure zijde van de enkel. De patiënt
liep vervolgens met een klapvoet.
In de voorgeschiedenis van patiënt
is onder meer sprake van een HNP aan de contralaterale zijde
met een partiële parese van de peroneusspieren. Patiënt is
hiervoor aan zijn rug geopereerd. Als restverschijnsel heeft
patiënt ook een klapvoet aan deze zijde, voornamelijk bij langer
lopen. Ook heeft patiënt atherosclerose, waarvoor hij enkele
vaatgerelateerde operaties heeft ondergaan en onder meer
Sotalol, Ascal, Norvasc en Lipitor gebruikt.
Bij lichamelijk onderzoek was een kuiltje (delle) palpabel in het
verloop van de pees van de musculus tibialis anterior aan de an-
terieure zijde van het bovenste spronggewricht. Het actief 

heffen van de voet rechts en
links was beperkt, links was
dit preëxistent en rechts
bleek deze na MRI-onder-
zoek te berusten op een
geïsoleerde tibialis anterior
ruptuur (Figuur 1). 
Gezien de leeftijd van pa-
tiënt werd in overleg met
de patiënt afgezien van een
operatieve ingreep en
wordt hij behandeld met
een enkelvoetorthese rechts
(Figuur 2).

DISCUSSIE

De musculus tibialis anterior zorgt voor actieve dorsaal-
flexie en inversie van de voet. De m. tibialis anterior
heeft na het passeren van het retinaculum extensorum
zijn insertie aan de plantaire zijde van het os cuneiforme
medialis en metatarsale I.

De ene klapvoet is de andere niet -  een spontane
ruptuur van de tibialis anterior pees
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Figuur 1. Ruptuur van de
tibialis anterior pees ter plaatse

van het retinaculum exten-
sorum zichtbaar op MRI-beeld.

Figuur 2. Enkelvoetorthese rechts en gedeeltelijk herstelde
peroneus uitval links bij maximaal aanspannen van de
voetheffers.
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Ruptuur van de musculus tibialis anterior is een
zeldzame pathologie. In de literatuur worden 50 casus
besproken.6,13 Mannen zijn vaker aangedaan dan
vrouwen en op een uitzondering na zijn alle patiënten
ouder dan 45 jaar.4 De ruptuur ontstaat meestal door
traumatische overmatige plantairflexie van de voet, vaak
ten gevolge van sportactiviteiten. Hierna is er als regel
zwakte van de dorsaalflexie en inversie van de voet met
een zwelling ter plaatse van het dorsum van de voet.
Patiënten hebben minder controle over de voet en strui-
kelen daardoor vaker. Vaak zijn de symptomen mild
waardoor patiënten zich niet of pas laat presenteren.1,4

Een typische bevinding bij het lichamelijk onderzoek is
een palpabel defect tussen het retinaculum extensorum
en de plaats van insertie van de pees aan de mediale
voetrand. Verder is er vaak sprake van een zwelling an-
teromediaal op de voet ten gevolge van retractie van het
proximale deel van de pees. MRI-onderzoek toont vaak
een ruptuur van de pees ter hoogte van zijn distale
insertie of ter hoogte van het retinaculum extensorum. 
Onze patiënt valt binnen de genoemde leeftijdsgroep
maar de ruptuur is niet vooraf gegaan door een duidelijk
trauma. Ook ontbreken de meeste in de inleiding
genoemde risico factoren bij patiënt. Bij patiënt werd,
onder het gebruik van Lipitor, in de afgelopen jaren
nooit een hyperlipidemie of een hypercholesterolemie
vastgesteld. De vraag rijst nu of de in het verleden ont-
regelde lipide - en cholesterolwaarden een oorzaak
kunnen zijn voor de peesruptuur 15 jaar later. In de lite-
ratuur is dit nog nooit beschreven. De in de literatuur
beschreven patiënten met een peesruptuur ten gevolgen
van een afwijkend cholesterolgehalte in het bloed
hadden deze afwijking ten tijde van de peesruptuur.
Ook wordt hypovascularisatie als oorzaak voor degene-
ratieve afwijkingen genoemd, welke een verhoogde
kans geven op spontane pees rupturen.14,16 Onze
patiënt heeft een uitgebreide voorgeschiedenis van hart
- en vaatziekten berustend op atherosclerose.
Atherosclerose wordt gezien als een systemische aan-
doening. Er mag aangenomen worden dat patiënt ook
atherosclerose heeft in de arteria tibialis anterior en de
arteria tarsalis media welken de pees van de musculus
tibialis anterior van bloed voorzien.14 Langdurige
hypoxie zou degeneratieve afwijkingen kunnen veroor-
zaken welke kunnen leiden tot de spontane peesrup-
tuur. Er zijn echter nooit klachten geweest welke passen
bij een vasculaire insufficiëntie van het onderbeen. Wel
zou een lokale hypovasculaire zone ter plaatse van het
retinaculum extensorum een oorzaak kunnen zijn voor
frictie en hypoxie.14,16,17 Soortgelijke hypovasculaire
zones zijn beschreven voor de insertie van de m. supra-
spinatus op het tuberculum majus, in het verloop van de
pees van de m. biceps brachii, de Achillespees en de in-
sertiepees van de m. quadriceps femoris aan de
bovenpool van de patella. Ook hier treden spontane
peesrupturen op.19-22

Conservatieve behandeling van patiënt door middel van
een enkelvoetorthese komt overeen met de in de litera-
tuur beschreven voorkeursbehandeling.
Chirurgische behandeling heeft de voorkeur bij pa-
tiënten die een actief leven lijden.4,6 Gezien de leeftijd
van patiënt uit onze casus, de daarbij passende vermin-
derde activiteit en de goede ervaring met een enkel-
voetorthese is ook hier gekozen voor conservatieve be-
handeling.
Bij de operatieve behandeling wordt gestreefd om de
pees weer op zijn oorspronkelijke insertie vast te
hechten of wanneer dit mogelijk is de twee peesstompen
te hechten. Als de diagnose laat gesteld wordt zal een re-
constructie van de pees plaats moeten vinden door
middel van peestransplantatie of –transpositie.4,6 De
conservatieve behandeling bestaat uit het plaatsen van
een enkelvoetorthese welke de functie van de musculus
tibialis anterior deels vervangt.

ABSTRACT

Spontaneous tendon ruptures may occur. A less known tendon
rupture is the rupture of the insertion tendon of the anterior
tibial muscle. A case reports illustrates this clinical entity. A short
survey of the literature is presented.
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twee verschillende valgiserende tibiakop osteotomie
(VTO) technieken met betrekking op nauwkeurigheid
en behoud van de operatieve correctie: een mediale
open wig en een laterale gesloten wig VTO.

Methode
Prospectief gerandomiseerd onderzoek met een follow-
up van 1 jaar.
De primaire uitkomstmaat was het bewerkstelligen van
een 4 graden valgus alignement. 
De secundaire uitkomstmaten waren mate van pijn
volgens de Visual Analog Scale (VAS; 0-10), de knie
score volgens de Hospital for Special Surgery (HSS; 
0-100) en de loopafstand (kilometers).

Resultaten 
Gedurende de periode jan 2001 tot april 2004 werden
92 patiënten gerandomiseerd. Na 1-jaar follow-up was
de postoperative Hip Knee Ankle (HKA) hoek 1.3
valgus (SD 4.7) na de open wig VTO en 3.4 graden
valgus (SD 3.6) na de gesloten wig VTO.
Het verschil van 2.12 (95% CI 0.38;3.86) was signifi-
cant verschillend (p=0.02)

De VAS score was in beide groepen gedaald: 2.7 punten
na de open wig VTO en 2.3 na de gesloten wig VTO;
dit verschil was niet significant verschillend (p=0.93). 
De kniescore en loopafstand waren in beide groepen
gestegen: 9.4 punten HSS en 2.3 kilometer na de open
wig VTO en 8.5 punten HSS en 1.5 kilometer na de
gesloten wig VTO;
deze verschillen waren ook niet significant (VAS:
p=0.78 en loopafstand: p= 0.65).
Een postoperatieve gipskoker na de open wig VTO had
geen invloed op de postoperatieve resultaten.
Vanwege pijn werd in de open wig VTO groep bij 27
patiënten en in de gesloten wig VTO groep bij 11
patiënten het osteosynthese-materiaal verwijderd; dit
verschil was significant verschillend (p<0.001). 

Concluderend kan men stellen dat de gesloten wig
VTO een nauwkeuriger correctie geeft, maar dat de
VAS, HSS knie score en loopafstand verbeteren na beide
VTO technieken.

Reinoud W. Brouwer, Sita M.A. Bierma-Zeinstra, 
Tom M. van Raaij, Jan A.N. Verhaar.
Erasmus MC Rotterdam.

Inleiding
Steeds vaker wordt de computernavigatie toegepast
voor implantatie van protheses. Bij het plaatsen van een
knie-prothese geeft de computer ons informatie over
onder andere de mechanische as en de tibiale slope van
de knieprothese. Kunnen we de computer vertrouwen
en is de positionering van de computergeassisteerde
knieprotheses beter?

Methode 
In deze studie werd de groep met een computer- geassi-
steerd geplaatste knieprothese ( Ci- Brainlab, DePuy,
LCS) vergeleken met een conventioneel geplaatste

prothese. In 1 jaar tijd werden 57 geopereerde kniepro-
theses gerandomiseerd.

Alle operaties werden door één operateur uitgevoerd.
(30 computergeassisteerde, 27 conventioneel)
De assen die door de computer werden berekend,
werden vergeleken met de postoperatieve röntgenfo-
to’s. Tevens werden de resultaten ( assen, postoperatie-
ve functie en complicaties) vergeleken tussen de genavi-
geerde en conventioneel geplaatste knieprotheses.

Resultaten
De postoperatieve mechanische as gemeten met de X-

Selectie van verslagen uit de Najaarsvergadering van de
NOV op 13 en 14 mei 2005 te Veldhoven

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

De valgiserende tibiakop osteotomie voor gonarthrosis. Een prospectief gerando-
miseerd onderzoek.

Is computergeassisteerde knie-prothesiologie betrouwbaar?
Een gerandomiseerd onderzoek naar navigatie versus conventionele implantatie
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langebeen-as (belast en onbelast) kwam overeen met de
computergegevens (SD 1.4 graden). 
Ook de posterior slope (gemeten door de computer)
kwam overeen met de  postoperatieve röntgenopname
(SD 2 graden). 

Er werd een statistisch significant verschil vastgesteld (p
< 0,0005) tussen de mechanische as van de genavigeer-
de en de conventioneel geplaatste prothese. Er werd
geen verschil vastgesteld in complicaties, bloedverlies,
opnameduur en de postoperatief gemeten functie. 

Conclusie:
Computerchirurgie is betrouwbaar en garandeert de
gewenste peroperatief ingestelde metingen. 
De mechanische-as valt in  95 % binnen de 0-3 graden
valgus/varus- as bij de computergeassisteerde groep en
is daarmee beter dan de conventioneel uitgevoerde
ingreep. Dit is volgens de literatuur een goede uitgangs-
positie voor een langere prothesesurvival. 

Wiersma-Tuinstra SC, Driessen MJM.

Inleiding
Herstel van de mechanische beenas bij een totaleknie-
artroplastiek correleert met een toegenomen survival
van de prothese. Het is daarom van belang deze zo goed
mogelijk te reconstrueren. Het doel van dit onderzoek
is om te bekijken of een zorgvuldige preoperatieve
planning op langbeenopnames de plaatsing van een
TKA kan verbeteren.

Patiënten en methoden
Patiënten opgenomen voor een AGC-totale knie
(Biomet, Indiana Warsaw USA) werden prospectief ge-
randomiseerd in 2 groepen. Van beide groepen werd
een gestandaardiseerde staande langbeenopname ge-
maakt. Dit zowel pre- als postoperatief. In groep A werd
preoperatief de hoek tussen de mechanische- en anato-
mische-femuras gemeten. Deze gemeten hoek werd
tijdens de operatie ingesteld op het intramedullaire
femorale richtinstrument. Daarnaast werden de osteo-
tomie vlakken van femur en tibia ingetekend loodrecht
op de mechanische femur- respectievelijk tibia-as. In
groep B werd niet naar de preoperatieve langbeenopna-
me gekeken en het femorale richtinstrument standaard
op 5 graden ingesteld. 
Postoperatief werd op de langbeenopname de positie
van de femur en tibiacomponent gemeten evenals de
pre- en post-operatieve positie van de mechanische
beenas t.o.v het centrum van de knie (weight bearing
ratio, WBR) en de femorale-tibiale hoek. 

Resultaten
Na exclusie werden 115 patiënten en 123 knieprotheses
onderzocht, in groep A 62 en in groep B 61. De laterale
hoek tussen de femurcomponent en de mechanische

femuras (LDFA) was in groep A 90,4 graden (SD+/-
2,4) en in groep B 91,3 (SD+/-3,16) .
De mediale proximale tibiahoek (MPTA) was in beide
groepen 88,3 graden (SD van resp +/- 2,6 en 2,0
graden).
De mechanische beenas uitgedrukt in weight bearing
ratio (WBR) bedroeg in groep A gemiddeld 0,38
(SD+/- 0,18) en in groep B 0,35 (SD+/- 0,15). De
femorale-tibiale hoek (FTA) in groep A bedroeg
gemiddeld 175,4 graden valgus (SD+/-4,1) en in groep
B 175,9 (SD+/-3,2). Er werd geen statistisch signifi-
cant verschil gevonden in LDFA, MPTA, WBR en FTA
tussen beide groepen. 

Discussie
Door onnauwkeurigheden tijdens plaatsen van een
totale knie met het conventionele instrumentarium,
zoals de zaagsnedes en het intra- en extramedullair
richten, blijkt het niet mogelijk om m.b.v. preoperatieve
planning de plaatsing van de prothese te verbeteren.
Verbetering van het instrumentarium of computer-ge-
assisteerde plaatsing (CAS) zouden mogelijk wel tot een
verbetering van de, overigens niet slechte, plaatsing
kunnen leiden.

Conclusie
Gebruik van een langbeenopname voor preoperatieve
planning en instellen van de mechanische as van het
femur bij plaatsing van een AGC totale knie heeft geen
invloed op de post-operatieve coronale alignement van
het gehele been.

I.C.J.B. van den Brand, N.J.A. Tulp. Isala klinieken, Zwolle

Preoperatieve planning met langbeenopname bij totaleknieartroplastiek: onzin?
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Inleiding
Een variserende distale supracondylaire femurosteotomie
kan met een mediale sluitende wig techniek of een laterale
open wig techniek verricht worden. Bij de mediale
techniek kunnen schuine of rechte zaagsnedes gebruikt
worden. Fixatie van de osteotomie kan plaatsvinden met
nieuwe hoekstabiele platen en conventionele platen.

Doel
Een functionele nabehandeling vereist een stabiele con-
figuratie maar weinig is bekend over de biomechanische
stabiliteit. Het doel van deze studie was het testen van
de bot-implantaat stabiliteit en fixatiesterkte bij distale
femurosteotomieën. 

Materiaal en methode
In vijf verschillende configuraties werden de schuine en
rechte zaagsnedes, de verschillende implantaten en
mediale en laterale techniek met elkaar vergeleken. Er
werd gebruik gemaakt van composiet femurs getest in
een “Material Testing System”; de metingen werden
verricht met een 3D-meetsysteem. In totaal werden 30
femurs onderworpen aan axiale en torsie krachten; alle

femurs werden vervolgens tot het falen van de configu-
ratie getest. De stabiliteit werd berekend met behulp
van de data gemeten met het 3D-meetsysteem.

Resultaten
De grootste stabiliteit werd gemeten in de configuratie
met de schuine osteotomie gefixeerd met een conven-
tionele hoekplaat of met een hoekstabiele plaat. De
schuine osteotomie was stabieler dan de rechte, en de
mediale techniek stabieler dan de laterale techniek.
Karakteristiek verschillende faalpatronen werden gezien
in de verschillende configuraties.

Conclusie
De configuratie met de schuine osteotomie gefixeerd
met een hoekstabiele plaat is vergelijkbaar stabiel met de
conventionele hoekplaat maar heeft in de praktijk een
groter gebruiksgemak voor de operateur.

J-M. Brinkman MD, R.J. van Heerwaarden MD, PhD, Limb
Deformity Reconstruction Unit, Department of Orthopaedics,
Sint Maartenskliniek, Nijmegen, The Netherlands

Inleiding
Sinds de introductie van unicompartimentele kniepro-
thesiologie door middel van een minimaal invasieve
operatietechniek is de behandeling van anteromediale
osteoarthrose significant veranderd. Het doel van deze
prospectieve studie was de klinische vijfjaars resultaten
van deze unicondylaire knieprothese (Oxford Phase 3,
Biomet, Warsaw Ill. VS) te analyseren. 

Methode
Tussen januari 1999-augustus 2005 zijn 157 Oxford
uniprotheses door één orthopedisch chirurg geïmplan-
teerd. Honderdenzeven casus (99 patiënten) met een
minimale follow-up(FU) van één jaar werden in deze
studie ingesloten. Pijnklachten, kniefunctie en kwaliteit
van leven werden geëvalueerd door middel van de
WOMAC-vragenlijst, KSS (Knee Society Score),
Oxford-score en de VAS voor pijn en tevredenheid. 

Resultaten 
De gemiddelde leeftijd was 71 jaar en de gemiddelde FU
was 46 maanden. Man-vrouw ratio was 1:3. De gemid-
delde pre- en postoperatieve KS-Knee scores waren 49

en 92; pre- en postoperatieve KS-Function scores: 48 en
87. De WOMAC-score voor pijn, stijfheid en functie
verbeterden van 49, 47 en 56 naar 85, 74 en 78. De
Oxford-score verbeterde van 29 naar 10. De VAS-pijn
was 1,7 en VAS-tevredenheid 1,5. ROM was 123° pre-
operatief, 130° bij FU. Twee complicaties deden zich
voor: één revisie in verband met dislocatie van de menis-
cuscomponent en een ander vanwege pijnklachten.

Conclusie
Analyse van deze patiëntenpopulatie na een gemiddelde
follow-up van 3,8 jaar laat een significante verbetering
van de Knee Society, WOMAC en Oxford-scores zien,
en een hoge tevredenheid vooral bij patiënten van 75 jaar
of ouder. Indien de strikte indicatiecriteria worden nage-
leefd is de unicondylaire Oxford prothese een goed alter-
natief in de behandeling van anteromediale osteoartrose.

Lukas Lisowski, Joanne Bloemsaat-Minekus, Marna Bouwhuis,
Andrzej Lisowski; Atrium Medisch Centrum Kerkrade,
Academisch Medisch Centrum Amsterdam, Nederland
Het Bergske 4, 6417 GN Heerlen, Nederland.

Unicondylaire Oxford Phase 3 prothese bij de behandeling van anteromediale os-
teoarthrose van de knie: vijfjaarresultaten. 

Stabiliteit van supracondylaire femurosteotomieën: biomechanische analyse van
verschillende plaat- en osteotomieconfiguraties.
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C. Hurschler PhD, Institute für Biomechanik und
Biomaterialien, Orthopädische Klinik der Medizinischen
Hochschule Hannover, Hannover, Germany

J.D. Agneskirchner MD, D. Freiling MD, Department of
Trauma and Reconstructive Surgery, Henriettenstiftung,
Hannover, Germany.

Inleiding
Gonarthrose van één compartiment (mediaal of late-
raal) heeft vaak een mechanische oorzaak. 
Het doel van deze prospectieve gerandomiseerde studie
was om het additieve effect van een variserende of valgi-
serende brace te vergelijken met de standaard conserva-
tieve behandeling bij unicompartimentele gonarthrosis.
De follow-up was 12 maanden.

Patiënten en Methode 
117 patiënten werden geïncludeerd (varus alignement
n=97; valgus alignement n=20).
Interventie: de interventie groep (n=60) kreeg naast de
standaard conservatieve behandeling een brace en de
controle groep (n=57) kreeg alleen de standaard conser-
vatieve behandeling. Primaire uitkomstmaat: mate van
pijn score en een knie score. 
Analyse: de multipele lineaire regressie analyse met het
“intention to treat” principe. 

Resultaten
De gehele groep (n=117): vergeleken met de controle
groep scoorde de interventie groep bij primaire uitkom-
sten beter gedurende de 12 maanden follow-up, echter de
verschillen waren slechts borderline significant (= p<0.1). 
De groep met een varus alignement (n=97): vergeleken

met de controle groep, had de interventie groep minder
pijn gedurende de 12 maanden follow-up, maar het
verschil was niet significant. De knie functie score in de
interventie groep was na 6 maanden en in totaal signifi-
cant beter vergeleken met de controle groep (p<0.05).
De groep met een valgus alignement (n=20): vergele-
ken met de controle groep, had de interventie groep
gedurende de 12 maanden follow-up significant minder
pijn (p<0.05). 
De knie functie score was in de interventie groep beter,
maar het verschil was niet significant verschillend. 25
patiënten in de brace groep and 14 in de controle groep
veranderde van behandeling, vooral vanwege geen
effect (=74%). 

Conclusie
Deze resultaten tonen aan dat een corrigerende brace
matig effect heeft bij patiënten met unicompartimente-
le gonarthrosis, echter een aanzienlijk aantal patiënten
houdt zich niet aan deze vorm van behandeling.

Reinoud W. Brouwer, Tom M . van Raaij, Jan A.N. Verhaar,
Napoleon L.J.E.M. Coene, Sita M.A. Bierma-Zeinstra.
Erasmus Medisch Centrum Rotterdam en Leyenburg
Ziekenhuis Den Haag.

Introductie
Tijdens de first-stage van een septische heuprevisie
worden vaak cementkralen met antibiotica gebruikt.
Meerdere in vivo studies hebben de voordelen aange-
toond van articulerende cementspacers omtrent com-
plicaties. Om de spacers te maken wordt in de kliniek
vaak commercieel cement gebruikt met de voor cement
gangbare hoeveelheid antibiotica. Dit kan leiden tot
subtherapeutische antibioticaconcentraties. 
In deze studie hebben we de in vitro antibiotica-afgifte
vergeleken van heupspacers gemaakt van twee commer-
ciële cementen en cementkralen.

Methode
We vergeleken 3 groepen (n=3): Heupspacers gemaakt
van Refobacin-Palacos®-R (Biomet, Switzerland) of
Antibiotic-Simplex-PTM (Howmedica, Ireland) en 2x60

Septopal®-kralen (Biomet, Germany). De spacers
werden gemaakt met een siliconen mal (Biomet, USA).
Alle spacers/kralen werden in 1000ml PBS geplaatst bij
37∞C. Antibioticumconcentraties werden op 16 tijd-
punten gedurende 6 weken gemeten.

Resultaten
Allen lieten een piekafgifte zien op de eerste dag. De
spacers hadden nauwelijks afgifte na de eerste week,
de kralen daarentegen toonden zeker gedurende 2
weken toename in de antibioticumconcentratie. De
cumulatieve afgifte na 6 weken was 27,5±2,3mg voor
Palacos, 23,8±0,2mg voor Simplex en 188,3±9,3mg
voor Septopal (p<0,0001). Dit was respectievelijk
2,14%, 0,93% en 34,87% van de totale hoeveelheid
antibioticum.

Brace behandeling voor artrose van de knie - een prospectief gerandomiseerde
multi-center studie

In vitro afgifte van antibiotica uit PMMA-kralen en articulerende heupspacers
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Conclusie
Septopal-kralen hebben een veel hogere en langdurige-
re afgifte dan beide spacers. De afgifte van de spacers
duurde slechts één week. Alhoewel dit in sommige
gevallen voldoende is, bestaat ook het risico van een
corpus alienum in situ. Daarom menen wij, dat men
voorzichtig moet zijn met het gebruik van commerciële
antibioticacementen voor spacers tijdens de behande-

ling van geïnfecteerde heupprotheses.

Hentenaar B;  Moojen D J F;  Vogely H Ch;  Verbout A J;
Castelein R M;  Dhert W J A
Afd. Orthopaedie, UMC Utrecht, Postbus 85500, 
3508GA, Utrecht.

Inleiding en vraagstelling
Na een totale heup operatie hebben patiënten vaak een
homologe bloedtransfusie nodig. De potentiële risico’s
van een homologe bloedtransfusie hebben geleid tot
een zoektocht naar alternatieven. Een mogelijk alterna-
tief is het gebruik van een cellsaver. De OrthoPAT
cellsaver (Haemonetics corp, V.S.) vangt het bloed op
zowel tijdens de operatie als in de direct postoperatieve
periode, zuivert dit en geeft het terug aan de patiënt.
Het doel van deze studie was om vast te stellen hoe
effectief een autologe bloedtransfusie met een
OrthoPAT cellsaver is bij patiënten die een totale heup
operatie ondergaan.

Methode
105 patiënten die een totale heup operatie ondergingen
werden gerandomiseerd in 2 groepen. In de studie-
groep werd de cellsaver gebruikt. Het hemoglobine
gehalte peri-operatief, de hoeveelheid homologe bloed-

Effectiviteit van OrthoPAT autologe bloed transfusie bij totaleheupartroplastiek 

Vermindering van periproctitisch botverlies na totaleheupartroplastiek d.m.v.
medicatie met Bisfosfonaat.

transfusies, de transfusiereacties en overige complicaties
werden verzameld.

Resultaten
In de groep patiënten waarbij de cell saver werd
toegepast ontving een significant lager percentage
patiënten één of meer homologe bloedtransfusies dan in
de referentiegroep (4% vs 21%). Er traden geen transfu-
siereacties op. Tussen de twee groepen was geen signifi-
cant verschil in het percentage complicaties.

Conclusie
Het gebruik van het OrthoPAT retransfusiesysteem is
een effectieve en veilige methode om het aantal
homologe bloedtransfusies na een totale heup operatie
te verminderen.

K.S. Peters, Q.F. Tetteroo, Afdeling Orthopaedie,
Westfriesgasthuis Hoorn.

Introductie
Alendronaat is een bifosfonaat dat de werking van oste-
oclasten blokkeert en daarmee de botresorptie terwijl
het reeds over langere periodes goed wordt verdragen.
Kan Alendronaat ook periprosthetisch botverlies na een
totaleheupartroplastiek verminderen of zelfs volledig
tegengaan?

Methode
28 achtereenvolgende patiënten (23 vrouwen en 5
mannen) met een gemiddelde leeftijd van 62-jaar (71-
77) werden behandeld met een primaire totale heu-
parthroplastiek (Stryker ABG-II) en begonnen een
Alendronaatbehandeling (70 mg 1x per week) één
maand voor de operatie. Ter vergelijking dienden 4 ver-
gelijkbare groepenTHA patiënten (2x ABG-I, ABG-II
en Mallory Head) zonder Alendronaatbehandeling. De
botdichtheid (BMD) werd met DEXA (Dual Energy X-

ray Absorptionmetry) postoperatief na 10 dagen (refe-
rentiewaarde) 6 weken, 3 en 6 maanden gemeten met
behulp van de 7 Gruen zones.

Resultaat
Het totale periprothetische botverlies na 6 maanden was
over het geheel genomen significant minder voor de
Alendronaatgroep (mean±SEM:+0,7%  ±1,3% ), dan
voor de 4 vergelijkingsgroepen (-5,2% ± 1,2% ,
p=0,002). Significant verminderd botverlies werd aan-
getoond in Gruen zones 1, 2, 3, 4 en 5 en wel in
bijzonder proximaal en lateraal (zone 1 en 2). Echter
niet in de Gruen zones 6 en 7. In Gruen zone 1, 2, 4 en
5 lag de botdichtheid van de Alendronaatgroep zelfs
boven de referentiewaarde.

Discussie
Alendronaat behandeling bleek zeer effectief in vermin-
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deren en zelfs voorkomen van periproctitisch postopera-
tief botverlies. Het effect was het sterkst in de laterale en
proximale zones 1 en 2, welke belangrijk zijn voor biologi-
sche prothese fixatie en afsluiten van de interface voor de
migratie van slijtpartikels. Een prospectieve gerandomi-
seerde met patiënten, gematched voor  preoperatief  BMD

is aangevangen om het resultaat te kunnen  bevestigen.

A.Tonino, A. Rahmy, W. Tan, B. Grimm en 
B.C.H. van der Wal      
Afdeling Orthopaedie en Nucleaire Geneeskunde, 
Atrium Medisch Centrum, Heerlen.

Is minimaal invasieve heup chirurgie ook minder traumatisch?

The Accuracy of Freehand Cup Positioning during Total Hip Arthroplasty.
The necessity of Computer Assisted Surgery?

Inleiding en vraagstelling
Minimaal invasieve chirurgie (MIS) bij totale heupver-
vanging zou minder traumatisch zijn. Wij onderzochten
of bij de anterieure MIS dan ook minder inflammatie en
spierschade dan bij een posterolaterale (PL) benadering? 

Materiaal en methode
Inflammatieparameters (IL-6), spierschadeparameters
(H-FABP) en Hb waardes werden preoperatief ge-
meten en op 5 tijdstippen postoperatief bij 10 patiënten
die middels MIS werden geopereerd en vergeleken met
10 PL benaderde patiënten. 

Resultaten
De IL-6 concentratie steeg gemiddeld van 3 pg/ml pre-
operatief voor beiden naar 65 (PL) vs 60 (MIS) pg/ml
4 uur postoperatief en bereikte een top van 121 vs 100
pg/ml na 24 uur respectievelijk waarna beiden daalden.
De H-FABP concentratie steeg gemiddeld van 2 µg/l
preoperatief voor beiden naar 10 (PL) vs 13 (MIS) µg/l

4 uur postoperatief. Een plateaufase ontstond tot 24
uur postoperatief waarna beiden daalden. De Hb-
waarde bedroeg 14.5 g/dl preoperatief en daalde tot
10.7 en 10,0 g/dl 72 uur postoperatief. 

Conclusie 
We zagen geen significant verschil in inflammatie en
spierschade tussen beide benaderingswijzen. Ook
wordt een grotere Hb-daling postoperatief gezien bij
MIS. Een mogelijke verklaring hiervoor is de langere
operatieduur. Hoewel er een learning curve aanwezig
kan zijn denken wij dat dit niet het afwezig zijn van een
verschil kan verklaren. Wij geloven dat de term
minimaal invasieve chirurgie op zijn minst twijfelachtig
genoemd mag worden. Meer onderzoek moet de
waarde van MIS bepalen.

Kerens B, Draijer WF, Verburg AD, ten Kate J, 
Buurman WA, Pilot P.

Inleiding
Verscheidene studies hebben aangetoond dat er een
verband bestaat tussen de positie van de cup in het ace-
tabulum met het risico op luxatie, wear en range of
motion, na een totale heup artroplastiek (THA). Het
doel van deze studie was om de nauwkeurigheid van de,
door de operateur, geschatte stand van de cup in het
acetabulum te onderzoeken na THA. De aanvullende
waarde van Computer Assisted Surgery (CAS) om de
cup nauwkeuriger te kunnen plaatsen wordt besproken.

Methode
De peroperatieve geschatte inclinatie en anteversie van
200 cups werden vergeleken met de gemeten uitkom-
sten op röntgenfotos. Gegevens betreffende de patient
en rondom de operatie werden verzameld. 

Resultaten 
De cups werden gemiddeld geplaatst in 49,7 (SD 6,7)

graden inclinatie en 16,0 (SD 8,1) graden anteversie.
De gemiddeld geschatte plaatsing bedroeg 46,3 (SD
4,3) graden voor inclinatie en 14,6 (SD 5,9) graden an-
teversie. De gemiddelde schattingsfout van de orthopa-
edisch chirurgen voor inclinatie bedroeg 4,1 (SD 3,9)
graden en voor de anteversie 5,2 (SD 4,5). De gemid-
delde schattingsfout van de arts-assistenten bedroeg 6,3
(SD 4,6) voor de inclinatie en 5,7 (SD 5,0) voor de an-
teversie.
Voor de inclinatie werden significante verschillen
gevonden tussen orthopedisch chirurgen en hun arts-
assistenten voor zowel de geschatte als de gemeten
waarden en voor de schattingsfout.
Gebaseerd op de schattingsfout kan gesteld worden dat
de kans op toekomstige plaatsing van de cup, volgens
Lewinnek’s safe zone, 82,7% is voor anteversie en 85,2%
voor inclinatie. De kans op cup plaatsing met zowel an-
teversie als inclinatie in deze safe zone is 70,5%.  
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Conclusies 
Er bestaat een tendens om zowel de inclinatie als de an-
teversie te onderschatten. De orthopedisch chirurgen
kunnen peroperatief de cup inclinatie beter schatten dan
hun arts-assistenten. De resultaten van deze studie

wijzen erop dat er een belangrijke rol, in de nabije
toekomst, voor CAS is weggelegd.

B.H. Bosker, W.G. Horstmann, N.J.A. Tulp.

Introductie
De middellange klinische resultaten van de Proplast
gecoate femurcomponent zijn slecht, waardoor het zo-
genoemde “low modulus systeem”  als gefaald werd
beschouwd en vanaf de jaren ’90 niet meer werd
toegepast. Toch zijn er vandaag de dag nog steeds een
groot aantal patiënten met deze prothese. Het doel van
deze studie was deze patiëntenpopulatie klinisch en ra-
diologisch te evalueren na een gemiddelde follow-up
duur van 8 to 13 jaar (gemiddeld 10,2 jaar).

Methode
De overleving, Harris Hip score en de radiologische
kenmerken van 82 heupen bij 69 patiënten met een
gemiddelde leeftijd van 58 (35 – 72) jaar, werden geë-
valueerd.

Resultaten
Op basis van de Harris Hips score werd 21% van de
heupen als klinisch gefaald beschouwd, meestal op basis
van pijnklachten. Osteolyse werd bij 31% van de heupen

in één of meer Gruen zones geobserveerd. Volgens de
criteria van Engh was 96% van de heupen onstabiel. Elf
heupprothesen werden gereviseerd door aseptische
loslating van de femurcomponent. De standaard overle-
ving van het originele cohort was 84% (95% BI: 75-93).

Discussie
In bijna alle heupen werden tekenen van loslating geob-
serveerd, terwijl er in de meeste gevallen geen sprake
was van klinisch falen. Daarom moeten patiënten met
deze heupprothese klinisch goed vervolgd worden, met
name op de aanwezigheid van pijn.

Conclusie
Terwijl nagenoeg alle heupprothesen onstabiel zijn bij
een follow-up van 8 tot 13 jaar moet een eventuele
revisie van de Proplast gecoate prothese gebaseerd
worden op het klinisch onderzoek.

J.H.M. Goosen, R.M. Castelein, D.A. Dartee, W.C. Runne,
C.C.P.M. Verheyen.

Langetermijnresultaten van een “soft interface” (Proplast) gecoate femurcomponent

Een vergelijking tussen de Scarf en Chevron osteotomie bij patiënten met hallux
valgus - een gerandomiseerde studie bij 99 patiënten.

Samenvatting
Meer dan 100 technieken zijn beschreven om hallux
valgus te behandelen. De meest toegepaste distale oste-
otomie is waarschijnlijk de Chevron osteotomie. De
Scarf osteotomie is een mid-schacht osteotomie die
meer geschikt is om hallux valgus met hogere interme-
tatarsale hoeken te corrigeren, waarbij het een lastiger
techniek betreft met een hogere kans op complicaties.
Wij hebben de eerste gerandomiseerde studie verricht
om deze technieken te vergelijken.

Na randomisatie werden 51 Scarf en 48 Chevron oste-
otomieën verricht. De inclusie criteria bestonden uit
symptomatische hallux valgus en een leeftijd tussen de
18 en 65 jaar. Exclusie criteria bestonden uit eerdere
operatieve behandeling van de betreffende voet,
artrose van het metatarsophalangeale gewricht en
andere voet pathologie niet gerelateerd aan hallux
valgus. Het resultaat van alle 99 voeten van 86 pa-
tiënten werden geëvalueerd volgens de Kitaoka score

en radiologische metingen van de hallux valgus en in-
termetatarsale hoeken.

Na 2 jaar follow-up is een significante verbetering van
de gemiddelde Kitaoka score in beide groepen. In de
Chevron groep van 48 naar 89 punten en in de Scarf
groep van 48 tot 90. In de Chevron groep werd de ge-
middelde hallux valgus hoek gecorrigeerd van 30 naar
17 graden, in de Scarf groep werd de gemiddelde hallux
valgus gecorrigeerd van 29 naar 19 graden. In beide
groepen werd de interemetatarsale hoek gecorrigeerd
van 13 naar 10 graden. Dit zijn geen significante ver-
schillen tussen beide onderzoeksgroepen.
In de Chevron groep ontwikkelden 3 patiënten een
partiele kopnecrose, waarvan 1 patiënt asymptomatisch
was.  In de Scarf groep werden 2 patiënten geclassifi-
ceerd vanwege een insufficiënte procedure, welke voor
revisie in aanmerking kwamen. In de Scarf groep waren
4 patiënten met dystrofie graad I vergeleken met 1
patiënt in de Chevron groep.
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Zowel de Scarf als de Chevron osteotomie hebben na 2
jaar follow-up goede resultaten. Er kon geen statisch
verschil gemeten worden tussen beide groepen in de
Kitaoka score, intermetatarsale hoek en hallux valgus
hoek. Het aantal complicaties in beide groepen komt

overeen, alhoewel het type complicaties verschilt.

Deenik AR, MD, Pilot P, Msc, Brandt S-E, MD, Drayer WF,
MD, Geesink RGT, MD PhD.

Plantaire piekdrukken gemeten in de schoen tijdens het uitvoeren van dagelijkse
activiteiten bij diabetespatiënten met en zonder neuropathie

Tibiotalocalcaneale artrodese door een geboorde retrograde grendelpen: resulta-
ten van de eerste 50 patiënten.

Inleiding en vraagstelling
Voetzoolbelasting tijdens dagelijkse activiteiten wordt
gezien als mogelijke oorzaak van plantaire ulceratie bij
patiënten met diabetes en perifere neuropathie. Het
doel van deze studie was het inventariseren van verschil-
len in voetzoolbelasting tijdens dagelijkse activiteiten bij
diabetespatiënten met - en zonder neuropathie.

Methode 
Drieënnegentig diabetespatiënten zijn voor deze studie
geselecteerd: 44 met -  en 49 zonder neuropathie (tabel
1). Plantaire voetdrukken1 zijn gemeten tijdens gaan,
het uitvoeren van de ‘Up & Go test’ (opstaan, lopen en
gaan zitten) en tijdens het op– en  aflopen van een
helling en een trap. Links- en rechtsom draaien was
onderdeel van elke activiteit. Patiënten werden voorzien
van standaard sokken en schoenen. De volgorde van de
activiteiten werd gerandomiseerd. Piekdrukken werden
berekend voor beide voorvoeten. Een 4-factoren
ANOVA model voor herhaalde metingen is gebruikt
voor analyse (_ = .05).

Resultaten
Voor alle activiteiten, waren geen statistisch significante
verschillen in piekdrukken tussen patiënten met en

Inleiding en vraagstelling 
Artrodese met achtervoet correctie van bovenste en
onderste spronggewricht (BSG/OSG) is mogelijk
d.m.v. een retrograde locking nail (Orthofix). Deze
procedure wordt vooral toegepast bij gecompliceerde
pathologie. Het doel van de studie is de consolidatie-
duur en ‘union-rate’ bij deze techniek te bepalen en de
mate van pijn, functie en alignement te objectiveren.

Patiënten en methode 
Het betreft een multi-center retrospectief onderzoek in
vier klinieken in Nederland en Duitsland. Tussen 1997
en 2004 werd 53 keer een tibiotalocalcaneale artrodese
d.m.v. de retrograde geboorde grendelpen verricht.

zonder neuropathie gevonden: p = .103 (tabel 1).
Piekdrukken als gevolg van rechtuitlopen waren statis-
tisch significant hoger dan piekdrukken als gevolg van
andere activiteiten (p < .001), met uitzondering van
helling oplopen (p = .841). Piekdrukken als gevolg van
draaien tijdens gaan waren statistisch significant hoger
dan draaien gedurende de andere activiteiten (p ≤ .010).

Conclusie 
Er zijn geen verschillen in voetzoolbelasting tijdens da-
gelijkse activiteiten tussen diabetespatiënten met – en
zonder neuropathie. Gaan en helling oplopen leiden tot
de grootste belasting van de voorvoet. Draaien tijdens
gaan leidt tot een hogere voetzoolbelasting dan draaien
tijdens het uitvoeren van de andere activiteiten.

NA Guldemond, GHIM Walenkamp afdeling Orthopedie,
Academisch Ziekenhuis Maastricht.
AP Sanders, afdeling Revalidatie, Academisch Ziekenhuis
Maastricht.
NC Schaper, afdeling Endocrinologie, Academisch Ziekenhuis
Maastricht.
P Leffers, vakgroep Epidemiologie, Faculteit der Geneeskunde,
Universiteit Maastricht.

Techniek: verwijderen kraakbeen en aviveren BSG
(percutaan of open), fibulaosteotomie, geboorde pen
met 1x proximale en 2x distale vergrendeling; vaak dy-
namisatie na ongeveer 3 maanden. Twee patiënten
waarbij geen fibulaosteotomie was verricht en één
overleden patiënt werden geëxcludeerd; dus N=50.
De indicaties was 33x een posttraumatische artrotische
enkel, 10x een primaire artrose van BSG én OSG, 4x
reumatoïde artritis, 2x talusnecrose en 1x status na
diverse nonunion repairs. De gemiddelde leeftijd was
57.6 jaar (22 - 82 jaar) en er waren 22 mannen en 31
vrouwen. De minimale follow-up was 12 maanden, de
gemiddelde follow-up 48.9 maanden (12 tot 84
maanden).
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Postoperatief werd de consolidatie bepaald met röntgen-
foto’s (6 en 12 weken; daarna op indicatie). Aan het eind
van de follow-up periode vond lichamelijk onderzoek
plaats en werd een enquête ingevuld om de gemodificeer-
de AOFAS ankle/hind foot score te kunnen bepalen.

Resultaten
De gemiddelde consolidatie van het BSG was 19.4 weken
(12 -100 wkn); van het OSG 20.1 weken (12 - 100 wkn).
Bij 9 patiënten traden complicaties op en ook 9 maal was
een aanvullende operatie nodig. Vier enkels vertoonden
nog geen volledige consolidatie. De gemiddelde AOFAS
score was 68.9 (32 - 86), maximale score is 86.

Conclusie
Een bovenste en onderste spronggewrichtsartrodese
door een geboorde retrograde grendelpen geeft een
hoog percentage consolidatie (92%) met een relatief
laag percentage aan complicaties en is (ook) zeer
bruikbaar in complexe pathologie. De AOFAS na
gemiddeld 4 jaar is zeer goed.

R.Boer, K. Mader, D. Pennig, C.C.P.M. Verheyen
Vakgroep Orthopaedie & Traumatologie, 
Isala Klinieken, Zwolle.
Vakgroep Traumatologie, St. Vinzenz-Hospital, Keulen.

Inleiding en Vraagstelling
Een peestranspositie van de tibialis posterior naar de
peroneus brevis is een behandelmogelijkheid bij kinde-
ren met een pes equinovarus adductus (PEVA) ten
gevolg van een hemiplegie. 
Tevens kan de peestranspositie gebruikt worden als on-
dersteuning van een eerder verrichte correctie (Turco)
in het geval van een recidief PEVA bij kinderen met een
idiopathische klompvoet. Meestal is het noodzakelijk
tevens een nieuwe release te verrichten. 
Wij hebben het effect van deze peestranspostitie bij
beide patiëntengroepen onderzocht.

Methode
Bij 10 patiënten (6 meisjes, 4 jongens) met een PEVA
ten gevolg van een hemiplegie werd een peestransposi-
tie verricht. De gemiddelde leeftijd was 10 jaar (5-15,5)
De follow-up was 15 maanden (5-24). 
Bij 11 voeten van 7 patiënten (4 meisjes, 3 jongens) met
een idiopathische klompvoet werd een peestranspositie
verricht. De gemiddelde leeftijd was 5,4 jaar (2,5-11).
De follow-up was 21 maanden (5-36). In 3 gevallen
waren was 2 maal eerder een klompvoet release verricht.
In 8 gevallen was in het verleden 1 eerdere release
verricht. De peestranspositie werd gecombineerd met
een re-release in 8 gevallen. Bij alle patiënten die in aan-
merking kwamen voor de peestranspositie werd pre- en
post-operatief de mogelijkheid tot hakkenloop,
plantair/dorsaalflexie gedocumenteerd en de AOFAS-
hindfoot score werd bepaald. De ouders en kind
konden een cijfer van 1-10 geven als subjectieve beoor-
deling van het resultaat.

Goed resultaat van peestranspositie bij kinderen met een pes equinovarus adductus

Resultaten
De AOFAS-hindfoot score steeg in de groep van kin-
deren met een PEVA ten gevolge van hemiplegie van 55
(41-71) naar 94 (86-100) punten. Alle patiënten
konden postoperatief de voet plantigraad krijgen. Zeven
van de tien konden postoperatief op de hakken lopen.
Het cijfer dat door de ouders en kind gegeven werd was
een 7,8 (6-8).
In de groep recidief klompvoetjes steeg de gemiddelde
AOFAS score van 62 (46-79) naar 94 (78-100) punten.
Alle patiënten hadden postoperatief een plantgrade
voet. Op 6 van de 11 voeten kon op de hakken gelopen
worden. Het cijfer dat door de ouders en kind gegeven
werd was een 7,6 (7-8).
Er trad geen overcorrectie naar eversie, valgus of
abductie stand van de voet op.

Conclusie
Een tibialis posterior naar peroneus brevis peestranspo-
sitie is een relatief eenvoudige ingreep en heeft een
gunstig resultaat bij een lastige patiënten categorie.
Objectievere meetmethoden zijn nodig om onderling
resultaat van verschillende procedures met elkaar te
kunnen vergelijken. Een gang analyse of drukmetingen
tijdens afwikkeling zouden wellicht een uitkomst
kunnen bieden.

W.H. van Helden, F.Q.M.P. van Douveren, 
Dr.J.B.A. van Mourik, Máxima Medisch Centrum-Veldhoven.
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Inleiding
Bunionette is een pijnlijke aandoening als gevolg van het
naar lateraal promineren van het kopje van metatarsale 5.
Verschillende technieken voor correctie met en zonder
fixatie zijn beschreven. Het doel van deze retrospectieve
studie was om de resultaten van de reversed scarf osteo-
tomie met fixatie door kapselreving te beoordelen.

Patiënten en methoden
In de periode van 1998 tot 2005 werd bij 10 voeten (9
patiënten) een scarf osteotomie van metatarsale 5
verricht, die alleen door reving van het laterale kapsel
werd gefixeerd. Postoperatief was volledige belasting
in een loopzool toegestaan. De gemiddelde leeftijd
van de patiënten was 39 jaar (range, 15-61 jaar).
Klinische resultaten werden geëvalueerd met het
voorvoet scoresysteem volgens Kitaoka et al. Pre- en
postoperatief werd de intermetatarsale hoek IV/V op
belaste dorsoplantaire röntgenfoto’s gemeten. De be-
oordeling van het cosmetische resultaat door de
patiënt werd genoteerd. 

Resultaten van reversed scarf osteotomie voor correctie van bunionette deformi-
teit (Tailor’s bunion).

De effecten en dosisafhankelijkheid van intra-articulaire hyaluronzuur injecties in
de artrotische enkel - een pilot studie

Resultaten
De gemiddelde follow-up bedroeg 40 maanden (range,
3-78 maanden). Er werden geen ernstige complicaties
gezien. Bij één patiënt vormde zich een hyperkeratotisch
litteken. Postoperatief was de gemiddelde voorvoet score
58 punten (preoperatief was de gemiddelde score voor
zover was na te gaan 25 punten). De gemiddelde inter-
metatarsale hoek was gecorrigeerd van 13 naar 8 graden.
Vier patiënten (5 voeten) beoordeelden het cosmetische
resultaat als uitstekend, vier als goed, 1 als slecht. 

Conclusie
Een reversed scarf osteotomie van metatarsale 5 met
fixatie door kapselreving is een effectieve behandeling
voor een symptomatische bunionette. De distale weke
delen plastiek zorgt voor een adequate fixatie zonder de
mogelijke complicaties die kunnen optreden bij het
gebruik van interne fixatie methoden.

RA van den Wijngaard, RP Berg, PGM Olsthoorn, RG Pöll.
Afdeling orthopedie, Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam.

Inleiding
Het is aangetoond dat Hyaluronzuur (HA) injecties
in de artrotische knie een vermindering van pijn
geven. De effecten van HA injecties in de artrotische
enkel zijn echter onduidelijk. Het doel van deze pilot
studie was de effectiviteit, dosisafhankelijkheid en vei-
ligheid van intra-articulaire injecties in de artrotische
enkel te bepalen in een prospectief gerandomiseerde
studie.

Methode
Het bovenste spronggewricht van 26 patiënten met
klachten van een unilaterale artrose graad 2, volgens de
‘Osteoarthritis scoring scale’, werd geïnjecteerd.
Patiënten werden gerandomiseerd in 4 doseringsgroe-
pen: 1 ml, 2 ml, 3ml en 3 wekelijkse injecties van 1ml
(3x1ml). VAS-scores voor pijn tijdens het lopen,
nachtpijn en rustpijn en een algemene pijnscore werden
geëvalueerd na 7, 15 en 27 weken. Daarnaast werden de
bijwerkingen geregistreerd.

Resultaten
Non- parametrische statistische analyse liet geen signifi-
cante afname zien van de VAS-scores in de enkele dosis-
groepen voor alle variabelen. De 3x1ml groep liet in week
7 een significante afname zien van de VAS-scores bij ‘pijn
tijdens het lopen en in rust’ (p=0.046), in week 15 was
alleen de VAS-score voor rustpijn significant verminderd
(p=0.046). In week 27 had 67% van de patiënten in de
3x1ml groep nog een verbetering in de algemene pijn-
score. Bijwerkingen werden door 7 (27%) patiënten ge-
rapporteerd en bestonden uit lokale zwelling en toegeno-
men pijn in de geïnjecteerde enkel, beiden waren tijdelijk.

Conclusie
Naar aanleiding van de resultaten lijkt hyaluronzuur in
de enkel, met een optimale dosis van 3x1ml, veilig en
goed verdraagbaar.

A.G.H. Witteveen, I.N. Sierevelt, L. Blankevoort, 
C.N. van Dijk
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waaronder wij kraakbeencellen kweken en laten verme-
nigvuldigen om zo de uitkomst van kraakbeenherstel
door tissue engineering te verbeteren. Daarnaast is
gezocht naar een andere bron van kraakbeen hopende
dat de oorschelp een vervanging kan zijn voor het
biopteren van een gezond gewricht. De algemene
inleiding bespreekt de bouw en functie van kraakbeen,
het doel en de tekortkomingen van huidige kweekme-
thodes, de behoefte aan mechanische invloeden en al-
ternatieve bronnen van weefsel. Daarna worden
concrete hypotheses en doelen geformuleerd. In zes
hoofdstukken wordt een serie experimenten beschreven

die aantonen dat het mogelijk zou kunnen zijn om de
kwaliteit van gekweekt kraakbeen te verbeteren.

Het eerst gestelde doel is het minimaliseren van dedif-
ferentiatie van de gekweekte cellen met behoud van
hoge celaantallen benodigd voor het vullen van een
relevant defect. Dedifferentiatie is een proces dat
tijdens de kweek en celdeling in vitro optreedt waarbij
de kraakbeencellen een deel van hun specifieke, voor
kraakbeen belangrijke, eigenschappen verliezen. Gede-
differentieerde cellen tonen bijvoorbeeld meer litte-
kenweefselkarakteristieken en hebben een andere mor-
fologie. Ook produceren deze cellen vaak andere niet
kraakbeen specifieke eiwitten zoals collageen type I in
plaats van II. In hoofdstuk 3 toont Mandl aan dat het
met een serumvrij kweekmedium mogelijk is uit
humane oorchondrocyten hogere celaantallen te ver-
krijgen dan met huidige standaard media waaraan
feutaal kalfsserum is toegevoegd. Hij vindt een hoog
niveau collageen type II en een goede matrixsynthese
en minder ongewenst collageen type I en andere mar-
kers. Met andere woorden, er is een verbeterde rediffe-
rentiatie in zijn gecontroleerde serumvrij medium-
groep. Het is dus mogelijk dedifferentiatie te
beïnvloeden en uit humaan oorkraakbeen cellen te ver-
menigvuldigen met behoud van kraakbeensyntheseca-
paciteit. In hoofdstuk 4 wordt getoond dat de hoeveel-
heid cellen die in kweek worden gebracht en het aantal
delingen van deze cellen van invloed is op de delings-
snelheid en de mate van dedifferentiatie. In een serie
experimenten toont Mandl aan dat een relatief lage
dichtheid van gezaaide cellen in het begin van de kweek
leidt tot een hogere delingssnelheid. Daardoor is met
minder passages toch een celaantal bereikbaar dat
nodig is voor het vullen van een klinisch relevant defect.
Deze groep behield beter de kraakbeen specifieke ei-
genschappen en zou daarnaast sneller voor reïmplanta-
tie beschikbaar kunnen zijn. In de hoofdstukken 5 en 6
wordt de rol van groeifactoren in kraakbeen tissue eng-
ineering besproken en toont Mandl dat in hun systeem
groeifactoren, zoals Fibroblast growth factor 2 (FGF2),
een gunstige invloed op celdifferentiatie zouden
kunnen hebben.

Proefschriftbesprekingen

Erik Mandl. Advances in Cartilage Tissue Engineering in vitro. 
Academisch proefschrift, 1 december 2004. Erasmus Universiteit, Rotterdam
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Het tweede doel was het vinden en valideren van een al-
ternatieve bron van kraakbeencelweefsel zoals de
oorschelp of het neustussenschot. In hoofdstuk 7 is een
beschrijving gegeven van het experiment waarbij
menselijk oor-, neus- en kniekraakbeen (zowel gezond
als OA kraakbeen) en dierlijk kraakbeen van oor, neus
en knie worden vergeleken. Kort geconcludeerd blijkt
dat oorchondrocyten, zelfs van volwassenen, kraakbeen
vormen in vitro. De kweekopbrengst van oorchondro-
cyten was altijd beter dan de opbrengst afkomstig uit
gewrichtskraakbeen. Aardig in het design van deze
studie is dat door het vergelijken van zowel dierlijk- als
humaan weefsel is getoond dat wanneer oor- en knie-
weefsel van een individueel dier worden vergeleken de
resultaten vergelijkbaar zijn met die van humaan oor- en
gewrichtskraakbeen dat van verschillende personen
word verkregen. Verder wordt een charmant bruggetje
gemaakt naar het laatste hoofdstuk dat een meer op
zichzelf staand experiment is naar de reactie van oor-
kraakbeen op mechanische belasting. De auteur geeft
terecht aan dat het nog maar zeer de vraag is hoe oor- en
neuskraakbeen zullen reageren op een mechanisch
andere omgeving zoals de knie of de enkel. In
hoofdstuk 8 wordt een start gemaakt met wat een lange
lijn van onderzoek zal zijn naar de reactie van deze
kraakbeencellen op mechanische stimuli. Het blijkt
namelijk dat niet alleen de kraakbeencellen reageren,
maar dat ook de vorm van de 3D scaffold, de pericellu-

laire matrix en waarschijnlijk nog vele andere factoren
ons begrip van de interactie zullen bemoeilijken. Belang-
rijk is dat nu een systeem is getest waarin zowel kweek
als mechanische belasting worden gecombineerd. Dit
kan een zeer nuttige toevoeging zijn aan het toch al
sterke Rotterdams arsenaal.

Het proefschrift van Dr. Mandl is een zeer leesbaar en
compact geheel. Het is hem goed gelukt in een zee van
basaal wetenschappelijk kraakbeenonderzoek een lagune
te vinden die aandacht verdiende en daarmee een
bijdrage aan de bestaande kennis te leveren. Zijn stappen
zijn naar eigen zeggen bescheiden en werpen zoals altijd
meer vragen op dan er konden worden beantwoord. De
doelen van het proefschrift werden echter duidelijk afge-
bakend en daardoor kan daar in de discussie ook vrij
concreet over gereflecteerd worden.  De voordelen zijn
niet enorm, maar duidelijk is dat het ons mogelijk toch
gegeven wordt met biotechnologie en tissue engineering
de zorg voor onze patiënten te verbeteren. Binnen af-
zienbare tijd is het ook niet meer ver van uw bed en wil
ook uw patiënt door middel van tissue engineering
geholpen worden. Ik kan u dus van harte aanraden de
ontwikkelingen hierin nauwkeurig te volgen. Getuige de
5 internationaal gepubliceerde artikelen doet Mandl /
Rotterdam / NL mee op dit vlak. Proficiat.

Dr. D.B.F. Saris

Het proefschrift omvat een uiterst nauwkeurige analyse
van de resultaten van 341 SKI knie protheses, die in de
periode 1982-1991 werden geïmplanteerd in het Aca-
demisch Ziekenhuis te Groningen. De operaties werden
310x uitgevoerd door stafleden en 31x door assistenten
in opleiding. Bij 194 vrouwen werden 261 protheses in-
gebracht en bij 61 mannen 80 protheses. De diagnose
was 201x (135 patiënten) rheumatoïde arthritis en 112x
(94 patiënten) gonarthrosis; 28 knieën (26 patiënten)
behoorden tot de groep “overige diagnoses”. De gemid-
delde leeftijd op moment van operatie bedroeg 64.3 jaar
(20-87), de reumapatiënten waren gemiddeld iets
jonger dan de artrosepatiënten.

De SKI prothese (Schalen-Kniegekenkprothesen system
modell Interplanta; Waldemar Link) kent drie vormen
voor de tibiacomponent: een tibiacomponent bestaande
uit twee volledig uit polyethyleen vervaardigde delen
bedoeld voor monocompartimentale toepassing in
combinatie met een volledige femurcomponent; een U-
vormige tibiacomponent vervaardigd uit polyethyleen
met een uitsparing om behoud van kruisbanden toe te
laten; een plateau vervaardigd uit een metaallegering en

voorzien van een vrij lange intramedullaire steel. Op dit
plateau wordt een modulaire polyethyleen insert ge-
plaatst en om beweging van de polyethyleen insert te
verhinderen wordt dit met een schroef  aan de metalen
tibiacomponent bevestigd. De laatste component laat
geen behoud van de achterste kruisband toe. De femur-
component is anatomisch gevormd. De volledig uit po-
lyethyleen vervaardigde patellacomponent is “dome”-
vormig. Alle componenten dienen met botcement te
worden vastgezet.

In de Groningse kliniek werd uitsluitend de laatst
genoemde tibiacomponent toegepast, ongeacht de
toestand van de ligamenten en de patella werd steeds
van een prothese voorzien. Het proefschrift vermeldt
niet of tijdens de periode 1982-1991 ook andere typen
knieprotheses werden gebruikt, bijvoorbeeld voor
knieën met onzekerheid over de kwaliteit van een of
beide collateraal banden. Dat maakt namelijk een
verschil bij het beoordelen van het resultaat. 

Het resultaat van de prothese-implantatie werd tijdens
de follow-up periode twee maal aan een uitgebreid

C.L.E. Gerritsma-Bleeker. Long-term follow-up of the SKI knee prosthesis. 
9 februari 2005, Rijksuniversiteit Groningen.
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onderzoek onderworpen door twee verschillende on-
derzoekers: in de periode 1996-1997 en 1999-2001.
Van de begingroep van 341 knieën in 255 patiënten
(groep I) blijken na gemiddeld 9.8 jaar al 147 knieën
niet meer te kunnen worden onderzocht voornamelijk
omdat de patiënt is overleden (120 knieën). De 146
overgebleven patiënten met 194 knieën (groep II)
werden na gemiddeld 14 0jaar postoperatief opnieuw
onderzocht. Bij dit onderzoek bleken 97 knieën niet
meer te kunnen worden onderzocht en restten 97
knieën voor onderzoek (groep III). Opnieuw bleek een
groot aantal patiënten te zijn overleden. Los van de
betekenis voor het knieonderzoek werpt dit gegeven
een opmerkelijk licht op de betrekkelijkheid van het
bestaan, waarover op het moment van opereren waar-
schijnlijk weinig wordt nagedacht.

In het proefschrift wordt verslag gedaan van de analyse
van alle aspecten die het resultaat van een knieprothe-
seimplantatie bepalen en meer in het bijzonder de im-
plantatie van de SKI-prothese. Beschreven worden: de
overlevingscurve, de problemen die aanleiding geven
tot falen van de prothese en de klinische gegevens
zoals pijn, beweging en stabiliteit na implantatie.
Vooral de invloed van een groot aantal factoren op het
resultaat is uiterst nauwkeurig onderzocht: leeftijd,

geslacht, diagnose, mate van activiteit, gewicht en alig-
nement. Het belang van de invloed van al deze
factoren wordt door middel van zuivere statistische
analyses ontdaan van een mogelijk subjectief oordeel
en dus volkomen objectief beoordeeld. Uit het
onderzoek blijkt, dat vrijwel geen enkele factor,
waarvan doorgaans het belang wordt aangenomen,
van werkelijke invloed is geweest. Alleen activiteit en
jeugdige leeftijd blijven aantoonbaar factoren, die het
resultaat van de SKI-prothese-implantatie negatief
hebben beïnvloed.
Veel aandacht wordt ook gegeven aan de mogelijkheid
om via radiologisch onderzoek inzicht te krijgen in de
aanwezigheid en mate van polyethyleenslijtage en in de
aanwezigheid en betekenis van radiolucente zones rond
de prothese. Opvallend is hoeveel beter de foto’s zijn als
de knie voorafgaand aan het maken van de foto onder
doorlichting wordt gepositioneerd. Niet alleen de
afstand tussen het metaal van de femur- en tibiacompo-
nent als maat voor eventuele slijtage van polyethyleen,
maar ook de interface tussen tibiacomponent en bot van
de tibia kan alleen op een foto ontstaan na goede posi-
tionering worden bepaald. In het proefschrift wordt
overtuigend aangetoond, dat een lange opname van de
knie nodig is voor het bepalen van het alignement en/of
de valgushoek, waarbij de hoek tussen de assen van
femur en tibia betrouwbaarder is dan de hoek gemaakt
vanuit het centrum van de knie. 

Een mogelijke verklaring voor het ontbreken van een
overwegende invloed op het resultaat van de bovenge-
noemde factoren is mogelijk gelegen in het feit, dat de
prothese zelf een flinke brokkenmaker blijkt te zijn.
Twee problemen zijn duidelijk: de fixatie met een
schroef van het polyethyleen gedeelte van de tibiacom-
ponent aan de metalen basisplaat blijkt regelmatig
problemen op te leveren zodat tot wisseling van het po-
lyethyleen of refixatie van de schroef moet worden over-
gegaan. In 11.1% van alle protheses of 17.8% van de
voor onderzoek beschikbare protheses (een correcte
precisering van de onderzoekster) vormt schroeflosla-
ting een probleem.
Ook slijtage van polyethyleen vormt vaak een probleem:
bij 55 knieën, 25.7% van alle knieën, die beschikbaar
waren voor onderzoek. Bij 27 knieen wordt het poly-
ethyleen gewisseld, bij 18 knieen wordt de slijtage
gezien tijdens een revisieingreep en bij 10 knieen wordt
slijtage van meer dan 2 mm vastgesteld tijdens radiolo-
gische follow-up. Deze slijtage heeft waarschijnlijk te
maken met drie mechanische oorzaken, hoewel de on-
derzoekster in het proefschrift niet voor alle drie statisti-
sche significantie kan aantonen: slijtage rond een losse
schroef, incongruentie aan het bovenvlak van het poly-
ethyleen van de tibia en backside wear (slijtage tussen
het polyethyleen van de tibia en het metaal van de tibia-
component als een gevolg van microbeweging). 

NTvO OKT 2005 DEF  27-10-2005  11:47  Pagina 178



*smith&nephew

Onze business unit Endoscopie richt zich op het herstellen en genezen van het menselijk lichaam met minimaal
invasieve technieken. Wij ontwikkelen innovatieve producten waarvan de werking het vertrouwen van klinisch specialisten
overal ter wereld heeft gewonnen. We zijn er trots op dat wij elke dag patiënten kunnen helpen hun leven weer op te
pakken, in een zo kort mogelijke tijd met zo min mogelijk pijn.

Neemt u ook eens een kijkje in ons magazine voor medische professionals: www.smithnephew.info

Smith & Nephew B.V.  •  Postbus 525  •  2130 AM  •  Hoofddorp  •  T 020-6543999  •  www.smithnephew.nl  •  ™ Handelsmerk van Smith & Nephew

Endoscopie Schouderproducten

BIORAPTOR™
Resorbeerbaar anker voor de
instabiliteiten voorzien van
speciaal hiervoor ontwikkelde
DURABRAID™ hechtdraden.

ACCU PASS™ 
Hechtdraad transportnaald.
Voor het doorvoeren van
hechtdraden door het weefsel.

ELITE™ PASS
Hechtdraad doorvoertang.
Voor een diepe bite door dik
weefsel van maximaal 1 cm.

TWINFIX™
Hi-Lo schroefdraad waardoor
er compressie in de spongiosa
ontstaat: hogere pull out met
name in tuberculum majus.



180 ■ NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR ORTHOPAEDIE

Vol.
12

okt.
’05

Slijtage van polyethyleen speelde een belangrijke rol bij
het ontstaan van aseptische loslating. Aseptische losla-
ting veroorzaakt noodzaak tot revisie bij 20 protheses,
58.8% van alle revisies. Van de knieën met aantoonbare
slijtage van polyethyleen ontstond in 30.9% loslating,
van knieën zonder aantoonbare slijtage werd slechts in
1.9% slijtage gezien.

De hoofdstukken van het proefschrift zijn helder ge-
schreven en bevatten veel informatie, die ook van
belang is voor gebruikers van andere protheses. Alles
deugt en getuigt van gevoel voor een goede analyse tot
het moment waarop de conclusie wordt geformuleerd.
De conclusie luidt: “het lange termijn resultaat van de
SKI-prothese is goed”. Dit oordeel wordt gebaseerd op
een “cumulative survival rate” met verwijdering van de
prothese als gevolg van mechanische problemen of
loslating als eindpunt van 86.6 % (+/- 3.2) na 19 jaar;
stelling 1  behorend bij het proefschrift vermeldt zelfs
“bijna 90%”, een zeer positivistische inkleuring van het
eerdere getal. 

Maar op een dergelijke manier gebruikt wordt een
survival curve een instrument, waarmee in alle richtin-
gen kan worden gemanipuleerd. Essentieel voor het
gebruik van survival curves is het gegeven, dat iedere
verdere ingreep, die na de eerste operatie aan de knie
plaatsvindt, als een revisie wordt gekenmerkt. Voor pu-
blicaties in tijdschriften van enige betekenis wordt deze
norm gehanteerd en dat is ook nodig gebleken, omdat
manipulaties met de survival curve veelvuldig hebben
plaatsgevonden. Zo liet John Insall het na de patella-
complicaties van de Insall-Burstein prothese te
vermelden in een aantal artikelen; het percentage van
patellacomplicaties was echter rond de 10% en compli-
caties leidden veelvuldig tot heroperaties.   
Uit het onderhavige onderzoek naar het resultaat van de
SKI-prothese blijkt, dat veelvuldig operaties hebben
plaatsgevonden om andere redenen dan loslating of me-
chanisch probleem. Op de eerste plaats dienen deze
operaties te worden meegerekend.

dr. K.J. Hamelynck
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INDICATIES
Symptomatische verlichting  van artrose, reumatoïde artritis (RA) en de pijn en ver-
schijnselen van ontsteking bij acute jichtartritis. Het besluit om een selectieve COX-
2-remmer voor te schrijven dient gebaseerd zijn op een beoordeling van het totale
risico van de individuele patiënt.

DOSERING
Artrose, de aanbevolen dosis is 60 mg eenmaal daags. De dosis bij artrose mag niet
hoger zijn dan 60 mg per dag. Reumatoïde artritis, de aanbevolen dosis is 90 mg
eenmaal daags. De dosis bij reumatoïde artritis mag niet hoger zijn dan 90 mg per
dag. Acute jichtartritis, de aanbevolen dosis is 120 mg eenmaal daags en moet
alleen voor de acute symptomatische periode worden gebruikt. De dosis bij acute
jicht mag niet hoger zijn dan 120 mg per dag, met maximaal 8 dagen behandeling.
Omdat het cardiovasculaire risico van etoricoxib met de dosis en de duur van bloot-
stelling kan toenemen, dient de kortst mogelijke behandelingsduur en de laagste
effectieve dagdosis toegepast te worden. De behoefte van de patiënt aan sympto-
matische verlichting en de reactie op de therapie moeten periodiek worden 
herbeoordeeld, vooral bij patiënten met artrose.
Nierinsufficiëntie: voor patiënten met een creatinineklaring > 30 ml/min hoeft de
dosering niet te worden aangepast.
Leverinsufficiëntie: Bij patiënten met lichte leverinsufficiëntie (Child-Pugh-score
5-6) mag de dosering van 60 mg eenmaal daags niet worden overschreden. Bij
patiënten met matige leverinsufficiëntie (Child-Pugh-score 7-9) mag de aanbevolen
dosering van 60 mg om de dag niet worden overschreden.

Contra-indicaties 
Voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor een van de bestanddelen; actief ulcus
pepticum of GI-bloeding; ernstige leverdisfunctie (Child-Pugh-score 10); een
geschatte creatinineklaring < 30 ml/min; patiënten die tekenen van astma, acute
rhinitis, neuspoliepen, angioneurotisch oedeem of urticaria na toediening van ace-
tylsalicylzuur of andere NSAIDs hebben ontwikkeld; zwangerschap en borstvoeding;
kinderen en adolescenten beneden 16 jaar; een inflammatoire darmziekte; conges-
tief hartfalen (NYHA II-IV); patiënten met niet voldoende gereguleerde hypertensie;
aangetoonde ischemische hartziekte en/of cerebrovasculair lijden.

Waarschuwingen/voorzorgen 
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een voorgeschiedenis van gastro-intes-
tinale aandoeningen, zoals ulceratie en GI-bloeding. Het risico op gastro-intestinale 
bijwerkingen neemt verder toe als etoricoxib gelijktijdig wordt gebruikt met acetylsali-
cylzuur (zelfs bij lage doses). Bij patiënten met een voorgeschiedenis van ischemische
hartziekte; bij patiënten met een al bestaande aanzienlijk verminderde nierfunctie,
onbehandeld hartfalen, of cirrose moet controle van de nierfunctie worden overwogen.
De resultaten van klinisch onderzoek suggereren dat selectieve COX-2-remmers in ver-
gelijking met placebo en sommige NSAIDs gepaard kunnen gaan met een risico op
trombotische incidenten (met name myocardinfarct en beroerte).Daarom dient de kortst
mogelijke behandelingsduur en de laagste effectieve dagdosis toegepast te worden.
Patiënten met significante risicofactoren voor cardiovasculaire voorvallen  (b.v.
hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mellitus, roken) of perifeer arterieel vaatlijden
dienen alleen na zorgvuldige overweging te worden behandeld met etoricoxib.
Gezien het ontbreken van een effect op de bloedplaatjesaggregatie zijn COX-2-
selectieve remmers geen substituut voor acetylsalicylzuur ter profylaxe van trombo-
embolische cardiovasculaire ziekten. Daarom moeten behandelingen met aggregra-
tieremmers niet worden stopgezet.Voorzichtigheid moet worden betracht bij
patiënten met een voorgeschiedenis van hartfalen, linkerventrikeldisfunctie of
hypertensie en bij patiënten bij wie oedeem al om een andere reden bestond.
Etoricoxib gaat mogelijk gepaard met frequentere en sterkere hypertensie dan som-
mige andere NSAIDs en selectieve COX-2-remmers, vooral bij hoge doses. Daarom
moet tijdens behandeling met etoricoxib speciale aandacht worden gegeven aan
controle van de bloeddruk. Als de bloeddruk aanzienlijk stijgt, moet een alternatie-
ve behandeling worden overwogen.

Als tijdens behandeling de functie van een van de bovengenoemde orgaansystemen
bij patiënten achteruitgaat, moeten passende maatregelen worden genomen en
moet stopzetting van de behandeling met etoricoxib worden overwogen.
Ouderen en patiënten met een nier-, lever- of hartfunctiestoornis die etoricoxib
gebruiken moeten onder passend medisch toezicht blijven.
Voorzichtigheid moet worden betracht bij de instelling van behandeling met etori-
coxib bij patiënten met dehydratie. Etoricoxib kan koorts en andere ontstekingsver-
schijnselen maskeren.
De hoeveelheid lactose in iedere tablet is waarschijnlijk niet voldoende om intole-
rantieverschijnselen op te wekken.

Interacties 
Warfarine, ACE-remmers, cyclosporine of tacrolimus, lithium, methotrexaat, ethinyl-
estradiol/norethindron, digoxine, rifampicine. Comedicatie met geneesmiddelen die
vooral door sulfotransferasen of door CYP-iso-enzymen worden gemetaboliseerd.

De meest voorkomende bijwerkingen: 
Oedeem/vochtretentie, hypertensie, duizeligheid, hoofdpijn, maagdarmstoornissen,
diarree, dyspepsie, epigastrische pijn, misselijkheid, asthenie/vermoeidheid, griep-
achtige aandoening.

Raadpleeg de volledige productinformatie (SPC) voor meer informatie over
ARCOXIA.

februari 2005

M
Postbus 581, 2003 PC Haarlem,
Telefoon 023 - 5153153, www.msd.nl

ARCOXIA (etoricoxib, MSD) is een geregistreerd handelsmerk van Merck & Co.,
Inc., Whitehouse Station, NJ, USA
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Vraagstelling Analyse van redenen van falen van de ce-
mentloze double-cup (chroom/cobalt met polyethy-
leen gecoate liner) Gerard prothese.

Opzet Prospectieve klinische studie.

Locatie LUMC.

Patiënten 114 patiënten (54 vrouwen en 38 mannen =
92, 22 bilaterale procedures?) jonger dan 50 jaar met de
indicatie totale heupprothese; gemiddelde leeftijd 47 
± 11 jaar.

Interventie Tussen 1984-1988 werd via een anterola-
terale benadering bij deze patiënten. Een Gerard-
prothese geplaatst. Controles vonden op gezette tijden
plaats; reden en datum van revisie werden genoteerd. 

Uitkomstmaten Faalscenario’s, overleving van de pro-
these; preoperatieve confounders als BMI, steroïdge-
bruik en diverse radiologische variabelen. Pre/peropera-
tief werd de passing van de prothese gecontroleerd. Bij
de laatste follow-up wordt de SF-36 (patiëntgerelateerde
uitkomstmaat) ingevuld.

Resultaten: 3 patiënten waren overleden en 22 niet be-
schikbaar voor de laatste follow-up.
Preoperatieve diagnose: osteoartrose (50), osteonecro-
se (13), reumatoide artritis (21) en M. Bechterew (8).
De gemiddelde follow-up is 9 jaar (1-16). De 5, 10 en
15-jaars overleving waren resp. 92, 47 en 30%.
Als reden voor revisie wordt pijn opgegeven met als be-
langrijkste oorzaken resorptie met mechanische losla-
ting van femurkop en –nek (33 van de 61 revisies); ace-
tabulaire reorptie (7x) of een combinatie hiervan (14x)
en 3x een collumfractuur. Een BMI>25, matige passing
van de prothese, radiologische osteoporose en een pre-
operatieve milde osteoarthrose gaven significant meer
revisies. De SF-36 was niet onderscheidend. 

Conclusies Slechte langetermijnresultaten voor de
Gerardprothese waarbij falen vooral door (femurkop)
resorptie komt.

Commentaar Een duidelijke vraagstelling met een opzet
en uitwerking die zich verliezen in te veel details doordat
over elke parameter gerapporteerd wordt (bv prothese
aan de rechter zijde geeft meer revisies dan de linker). De
rapportage over met name de opbouw van het cohort is
niet te doorgronden. Opmerkelijker is het feit dat het een
copie lijkt van een eerdere studie vanuit het LUMC (toen
nog AZL) door van Raay et al.1 Vergelijking 2005 (Int
Orthop) vs 1993 (CORR) leert het volgende:

Prothese: Gerard vs Gerard

Cohort: 1984-88 vs 1978-84
Patienten: 114 vs 154
Heupen: 125 (?) vs 183
Leeftijd: 47 vs 47
Follow-Up: 9 (1-16)jr vs 8 (5-11)jr
Heupen in F-U: 92 (?) vs 106
Overleving: 10 jr 47% vs 11 jr 48%

Met deze gegevens indachtig is het niet helder waarom
deze studies in de discussie niet met elkaar vergeleken
worden. Het wordt ook niet duidelijk waarom er in
dezelfde kliniek opnieuw een aansluitend cohort is on-
derzocht als al bekend is dat de overleving van deze spe-
cifieke prothese uitermate slecht is. Het kan dan ook
niet verbazen dat de resultaten identiek zijn.
Ook de specifieke invalshoek van de huidige studie,
analyse van falen, komt net als in de eerste studie uit op
femurkop- en acetabulaire resorptie. 

1. Raay van JJAM et al. The uncemented Gerard bipolar double-
cup arthroplasty of the hip. A five to eleven years follow-up
study. Clin Orthop Rel Res 1993; 294:123-30.

Nederlands onderzoek in buitenlandse tijdschriften

Resurfacing hip prostheses revisited. Failure analysis during a 16-year 
follow-up.
A-W.H.B. Duijsens, S. Keizer, T. Vliet-Nieland en R.G.H.H. Nelissen International Orthopaedics 2005; 29:224-8.
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*vergeleken met enoxaparine

Verbeter de
balans tussen
effectiviteit en

veiligheid*

Arixtra is een selectieve factor Xa remmer. Het is 2 maal
zo effectief als enoxaparine bij de preventie van veneuze
trombo-embolie na grote orthopedische ingrepen aan
heup en knie1. Dit terwijl het bloedingsrisico gelijk is2.
Door de pentasaccharide structuur veroorzaakt Arixtra

geen heparine geïnduceerde trombocytopenie, de zo-
genaamde HIT3. Hierdoor dienen bloedplaatjes alleen
aan het begin en eind van de behandeling te worden
gecontroleerd2. Arixtra brengt de effectiviteit en veilig-
heid in balans. Elke dag weer opnieuw. 
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Vraagstelling Wat is de diagnostische nauwkeurigheid
van een conventionele röntgenopname, subtractieangio-
grafie, nucleaire artrografie en botscan bij het opsporen
van een aseptische loslating van een femursteel?

Opzet Meta-analyse volgens Cochrane-criteria.

Locatie Vrije Universiteit Amsterdam.

Materialen en Methoden Embase en PubMed werden
doorzocht (1975-2004) en artikelen die aan vooraf
gestelde criteria voldeden werden geselecteerd.
Als controle of referentie op loslating werden de bevin-
dingen bij operatie gebruikt. 

Resultaten: Van de 134 geselecteerde artikelen waren er
32 die voldoende data bevatten voor een kwantitatieve
analyse. Er waren geen gerandomiseerde studies (geen
graad A aanbevelingen) en vier prospectieve. Alle studies
gaven -slechts- level 4 bewijs, voornamelijk door “verifi-
cation bias” (peroperatief worden alleen patiënten getest
waarvan al verwacht wordt dat de steel loszit).

Sensitiviteit / specificiteit:

Röntgenonderzoek 2   / 81%
Substractie-angiografie 86 / 85
Nucleaire artrografie 85 / 83
Botscan 85 / 72

Het blijft helaas onduidelijk of er een verschil is tussen
cement of cementloos door voornamelijk het kleine
aantal studies naar ongecementeerde stelen en loslating.
De auteurs menen dat publication bias (neiging eerder re-

sultaten te publiceren die significantie aantonen) hierbij
een rol speelt.

Conclusies Er bestaan geen significante verschillen in de
diagnostische nauwkeurigheid van de vier geteste onder-
zoeken. Gezien de relatieve lage morbiditeit van de rönt-
genopname wordt deze geadviseerd, eventueel in combi-
natie met een botscan, bij de evaluatie van een verdenking
op aseptische loslating van een femurcomponent.

Commentaar Dit is een mooi voorbeeld van een studie
waarbij op het moment dat je de titel leest de interesse is
opgewekt. De belangrijke klinische vraagstelling wordt
consequent uitgewerkt. 

Een aantal opmerkingen vragen aandacht:
Er is geen objectieve maat voor de gouden standaard:
wordt een steel peroperatief als los of vast beoordeeld als
er een paar (flinke) hamerslagen aan te pas komen? De
röntgenfoto wordt als het onderzoek van keuze opge-
voerd zonder in te gaan wat de criteria zijn (lucent
lijntje, scalloping, subsidence?) om de verdenking op
loslating te mogen uitspreken. De botscan krijgt een
soort van gevoelsmatige facultatieve status zonder dat
dit wordt uitgelegd met een getalsmatige onderbou-
wing van een eventuele toegevoegde waarde.
De beperkte methodologische kwaliteit van de artikelen
die de conclusie wat minder krachtig maakt, is de auteurs
niet aan te rekenen. De aanbeveling dat – doorgaans –
een Röntgenfoto voldoende beeldvorming is bij verden-
king op een aseptische loslating van een femurcompo-
nent is er één waarmee de clinicus uit de voeten kan.

C.C.P.M. Verheyen

Accuracy of diagnostic imaging techniques in the diagnosis of aseptic
loosening of the femoral component of a hip prosthesis. A meta-analysis.

O.P.P. Temmerman, P.G.H.M. Raijmakers, J. Berkhof, O.S. Hoekstra, G.J.J. Teule en I.C. Heyligers. 

Journal of Bone and Joint Surgery 2005; 87B:781-5.
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Per 1 oktober 2005 is dr. R.H.H.G. Nelissen (1959)
benoemd tot strategisch hoogleraar Orthopedie met als

leerstoel: Experimentele orthopedie, in het bijzonder de
gewrichtsreconstructie.

Zeer geachte collegae,
Graag zouden wij u op de hoogte willen stellen van
recente ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitsin-
dicatoren. Indicatoren bestaan uit structuurindicatoren,
waarbij bijvoorbeeld de aanwezigheid van protocollen
beoordeeld wordt, procesindicatoren, waarbij de toe-
passing van die protocollen gemeten wordt, en uitkom-
stindicatoren, waarbij mortaliteit, morbiditeit en
kwaliteit van leven gemeten wordt.
Er zijn vier gelegenheden, waarbij u te maken kunt krij-
gen met één of meer van deze indicatoren; deze zullen
achtereenvolgens besproken worden.
Indicatoren waarmee vrijwel iedereen te maken krijgt,
zijn de inkoop indicatoren van ZN (Zorgverzekeraars
Nederland). Deze indicatoren kunnen door de zorg-
verzekeraars gebruikt worden voor de inkoop van zorg
2006 wat betreft het B-segment (B-DBC's). ZN zou
van door de professionals gedragen ‘evidence based’-
kwaliteitsindicatoren gebruik willen maken. Deze
indicatoren worden momenteel ontwikkeld (zie
onder), maar zijn nog niet gereed. In afwachting daar-
van is door ZN een set indicatoren ontwikkeld, die
recent door de wetenschappelijke verenigingen en
CBO beoordeeld zijn. De voor de orthopedie voorge-
stelde indicatoren zijn: deelname aan geprotocolleerd
groepsgericht intake/ontslagtraject ten behoeve van
totale heup- en knieprotheses (THP/TKP), deelname
aan implantaatregistratie t.a.v THP/TKP, aantal her-
operaties na THP/TKP deelname aan PREZIES (zie-
kenhuis infectie registratie), percentage HNP
operaties voorafgegaan door MRI en percentage HNP
operaties verricht bij patiënten met HNP in behande-
ling bij de neuroloog. 
De meeste indicatoren van deze set zijn in deze vorm
recent door ondergetekenden tijdens overleg met CBO
en ZN afgewezen. Het is nog niet duidelijk wat dit voor
consequenties heeft. In ieder geval kunt u, in geval u tij-
dens overleg met uw zorgverzekeraar geconfronteerd

wordt met bovenstaande indicatoren, aangeven, dat uw
wetenschappelijke vereniging niet akkoord gaat met de
meeste van deze indicatoren.

Tweede soort indicatoren zijn prestatie-indicatoren
voor aandoeningen binnen het B-segment, zoals die
ontwikkeld worden door Orde, CBO en de weten-
schappelijke verenigingen middels een door ZonMW
gesteund project, "Kwaliteit van Zorg in de Etalage".
Deze set wordt momenteel beoordeeld door de werk-
groep indicatoren, bestaande uit een aantal leden van de
NOV, aangevuld met leden van de commissie indicato-
ren. Het ligt in de lijn der verwachting, dat de eerste
resultaten van dit project medio 2006 bekend zijn. 
Een derde soort indicatoren zijn de uitkomstindicato-
ren die ontwikkeld worden door de NOV met de
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ). Hierover is
in december 2003 een convenant gesloten tussen NOV
en IGZ door de professoren Van Dijk en Kingma. Deze
indicatoren zijn interne indicatoren, die gebruikt kun-
nen worden bij bijvoorbeeld kwaliteitsvisitaties, waarbij
de resultaten binnen de beroepsgroep blijven. Dezelfde
indicatoren kunnen evenwel ook als externe indicatoren
gebruikt worden door IGZ bij hun toezichthoudende
taak.  Voor de ontwikkeling van deze indicatoren is
medewerking verleend door het Rijksinstituut voor
Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Inmiddels is deze
set indicatoren gereed. De indicatoren worden gemeten
bij patiënten die opgenomen worden voor een THP,
een TKP, osteosynthese van een heupfractuur en een
kop-halsprothese. Geregistreerd worden postoperatieve
luxaties, diepe veneuze trombose en longembolie,
wondinfecties, urineweginfecties, decubitus en resultaat
van pijnmedicatie.
Per 1 oktober is een pilotonderzoek gestart in vijf zie-
kenhuizen, waarbij de haalbaarheid van deze kwaliteits-
indicatoren beoordeeld wordt; resultaten zijn in de loop
van 2006 bekend.

Rob Nelissen benoemd tot hoogleraar orthopedie

Recente ontwikkelingen op gebied van orthopedische indicatoren
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De vierde soort indicatoren is de basisset prestatie-indi-
catoren ziekenhuizen van de IGZ, met daarin indicatoren
voor slechts één orthopedische afwijking, heupfracturen
en het tijdvenster waarbinnen deze na opname behan-
deld worden. Bij de vormgeving van deze indicator en

de bij behorende leeswijzer, is op verzoek van IGZ
samengewerkt met de Nederlandse Vereniging voor
Heelkunde.

Frank van Oosterhout, voorzitter Commissie Indicatoren

De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) is
met de American Academy of Orthopaedic Surgeons
(AAOS) overeengekomen dat alle NOV-leden toegang
krijgen tot de Orthopaedic Knowledge Online (OKO)

Orthopaedic Knowledge Online van AAOS voor NOV-leden toegankelijk

website van de AAOS. De OKO website is uitsluitend
toegankelijk via het besloten deel van de NOV website.
Op de menubalk aan de linker zijde is de optie AAOS -
OKO toegevoegd.

MEER OVER ARIXTRA® / Verkorte productinformatie
Samenstelling: Arixtra® 2,5 mg/0,5 ml, oplossing voor injectie, bevat per voorgevulde spuit (0,5
ml) 2,5 mg natriumfondaparinux. Indicatie(s): Preventie van Veneuze Trombo-Embolie (VTE)
bij patiënten die een belangrijke orthopedisch chirurgische ingreep ondergaan aan de onderste
ledematen zoals een ingreep voor een heupfractuur of heupprothese of een ingrijpende knie-
operatie. Preventie van Veneuze Trombo-Embolie (VTE) bij medische patiënten waarbij een
hoog risico op VTE verwacht kan worden en die geïmmobiliseerd zijn te wijten aan een acute
ziekte zoals hartinsufficiëntie en/of acute ademhalingsstoornissen, en/of acute infectieuze of
inflammatoire ziekte. Dosering: Patiënten die een belangrijke orthopedisch chirurgische
ingreep ondergaan: de aanbevolen dosering van Arixtra is 2,5 mg éénmaal daags postoperatief
toegediend via subcutane injectie. De eerste dosis dient 6 uur na het sluiten van de wond te
worden toegediend, mits hemostase is bereikt. De behandeling dient te worden voortgezet tot-
dat het risico op veneuze trombo-embolie verminderd is, maar tenminste 5 tot 9 dagen na de
ingreep. Het tijdstip van toediening (6 uur na het sluiten van de wond) dient strikt te worden
aangehouden bij de volgende patiëntengroepen: oudere patiënten (≥ 75 jaar), patiënten met
een laag lichaamsgewicht (< 50 kg) en in geval van matige nierinsufficiëntie (Clcrea tussen 20 en
50 ml/min). Bij patiënten met een matige nierinsufficiëntie moet een aangepaste dosering wor-
den overwogen. Medische patiënten met een hoog risico op trombo-embolische complicaties
gebaseerd op een indivuduele risico beoordeling: de aanbevolen dosering van Arixtra is 2,5 mg
eenmaals daags toegediend via subcutane injectie. De behandelingsduur van 6 tot 14 dagen is
klinische bestudeerd. Contra-indicaties: Bekende overgevoeligheid voor fondaparinux of voor
een van de hulpstoffen, actieve klinisch significante bloeding, acute bacteriële endocarditis, ern-
stige nierinsufficiëntie (Clcrea < 20 ml/min). Waarschuwingen: Alleen voor subcutane toedie-
ning. Het mag niet intramusculair worden toegediend. Voorzichtigheid dient te worden
betracht bij patiënten met een verhoogd bloedingsrisico zoals patiënten met congenitale of ver-
worven bloedingsstoornissen, een actieve ulcererende gastrointestinale aandoening, een recen-
te intracraniale bloeding of kort na een hersen-, ruggenmerg- of oogoperatie. Arixtra mag niet
worden gebruikt met middelen die een verhoogd bloedingsrisico kunnen veroorzaken zoals
desirudine, fibrinolytische agentia, GP IIb/IIIa receptor antagonisten, heparine, heparinoïden en

laag-moleculair-gewicht-heparine. Voorzichtigheid dient te worden betracht bij patiënten die
andere plaatjesremmers of NSAID’s gebruiken. Een verhoogd risico kan optreden bij spinale en
epidurale anesthesie, het ontstaan van epidurale of spinale hematomen kan niet worden uit-
gesloten bij het gelijktijdig gebruik van Arixtra en spinale of epidurale anesthesie of spinale
punctie, vooral bij gebruik van postoperatieve epidurale verblijfscatheters. Arixtra dient met
voorzichtigheid te worden toegediend bij oudere patiënten, patiënten met een laag lichaams-
gewicht, bij matige nierinsufficiëntie en bij ernstige leverinsufficiëntie. Totdat er meer ervaring
is opgedaan met Arixtra, wordt het controleren van het aantal bloedplaatjes aan het begin en
het eind van de behandeling aanbevolen. Niet gebruiken bij patiënten met een heparine-geïn-
duceerde trombocytopenie. Zwangerschap: Niet gebruiken tijdens de zwangerschap, tenzij
strikt noodzakelijk. Het geven van borstvoeding wordt niet aanbevolen tijdens de behandeling
met fondaparinux. Bijwerkingen: Deze ongewenste effecten moeten in de chirurgische en
medische context worden geïnterpreteerd. Vaak is gemeld: anemie, bloedingen, trombocyt-
openie, purpura, afwijkende leverfunctietesten en oedeem. Soms is gemeld: trombocytemie,
evenwichtsstoornis, duizeligheid, hoofdpijn, hypotensie, misselijkheid, braken, buikpijn, dys-
pepsie, gastritis, constipatie, diarree, (erythemateuze) uitslag, pruritis, reacties op de injectie-
plaats, koorts, perifeer oedeem, wondafscheiding, dyspnoe en pijn op de borst. Bijwerkingen
die zelden zijn gemeld zijn overgevoeligheid, intracraniale/intracerebrale en retroperioneale
bloedingen. Verpakking: Arixtra 2,5 mg/0,5 ml oplossing voor injectie is verkrijgbaar in ver-
pakkingen van 2 of 10 voorgevulde spuiten. Aflevering en Vergoeding: U.R. Arixtra® wordt
volledig vergoed. Voor prijzen zie Z-index. 

Voor meer informatie zie de geregistreerde productinformatie
GlaxoSmithKline BV, 
Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ  Zeist, Tel.(030) 693 81 00. Maart 2005.

Referenties: (1) CBO-richtlijn NSAID-gebruik en preventie van maagschade, juni 2003, http://www.cbo.nl/product/richtlijnen. ISBN: 90-76906-69-6. (2) NHG-Standaard Maagklachten M36, H&W 2003;46(12):690-700,
http://nhg.artsennet.nl/. Verkorte productinformatie Nexium® 20, Nexium® 40, Nexium® i.v. Farmaceutische vorm en samenstelling oraal: Nexium® 20 en Nexium® 40 maagsapresistente tabletten bevatten respectievelijk 
20 en 40 mg esomeprazol (als magnesium trihydraat) per tablet. Indicatie oraal: Gastroesofageale refluxziekte (GORZ): behandeling van erosieve refluxoesofagitis; onderhoudsbehandeling van genezen oesofagitispatiënten ter 
voorkoming van recidieven; behandelen van symptomen van gastroesofageale reflux. Eradicatie van Helicobacter pylori in combinatie met geschikte antibiotica: ter genezing van een met H.pylori-geassocieerd ulcus duodeni; ter 
voorkoming van recidieven van met H.pylori geassocieerde peptische ulcera. Paiënten die een voortdurende behandeling met NSAID’s nodig hebben: genezing van NSAID-geassocieerde gastrische ulcera; preventie van NSAID-geas-
socieerde gastro-duodenale ulcera bij risicopatiënten. Dosering oraal: GORZ: behandeling van erosieve refluxoesofagitis: éénmaal daags 40 mg gedurende 4 weken; onderhoudsbehandeling ter voorkoming van recidieven: éénmaal daags
20 mg; behandeling van symptomen van gastro-oesofageale reflux: éénmaal daags 20 mg bij patiënten zonder oesofagitis. Eradicatie van Helicobacter pylori in combinatie met geschikte antibiotica: tweemaal daags gedurende 7 dagen: 1 tablet
Nexium 20 plus 1000 mg amoxicilline plus 500 mg claritromycine. Patiënten die een voortdurende behandeling met NSAID’s nodig hebben: genezing van NSAID-geassocieerde gastrische ulcera: éénmaal daags 20 mg gedurende 
4-8 weken en preventie van NSAID-geassocieerde gastro-duodenale ulcera bij risicopatiënten: éénmaal daags 20 mg. Farmaceutische vorm en samenstelling i.v.: Nexium® i.v. poeder voor oplossing voor injectie en intraveneuze
infusie bevat 42,5 mg esomeprazol natrium overeenkomend met 40 mg esomeprazol per ampul. Indicatie i.v.: gastroesofageale refluxziekte bij patiënten met oesofagitis en/of ernstige refluxsymptomen, als een alternatief bij patiën-
ten bij wie orale therapie niet mogelijk is. Dosering i.v.: 20-40 mg éénmaal daags. Patiënten met reflux oesofagitis : 40 mg éénmaal daags. Patiënten met refluxsymptomen: 20 mg éénmaal daags. Farmaceutische groep: protonpom-
premmer Contra-indicaties: Bekende overgevoeligheid voor esomeprazol, gesubstitueerde benzimidazolen of een van de hulpstoffen van het product. Waarschuwingen en voorzorgen: Bij alarmsymptomen (zoals bijvoorbeeld

fors en onbedoeld gewichtsverlies, veelvuldig braken, dysfagie, haematemesis of melaena) en bij een vermoed of aanwezig ulcus ventriculi, moet een maligne aandoening worden uitge-
sloten. Patiënten op onderhoudsbehandeling met Nexium (met name langer dan 1 jaar) moeten met enige regelmaat worden gevolgd. Patiënten die Nexium zo nodig (‘on demand’) gebrui-
ken, moet worden aangeraden contact op te nemen met hun arts, indien de aard van hun klachten verandert. Interacties: De absorptie van ketoconazol en itraconazol kan verminderd
zijn tijdens gelijktijdige behandeling met Nexium. Esomeprazol inhibeert CYP 2C19. Dit betekent dat wanneer esomeprazol wordt gecombineerd met andere middelen die eveneens via CYP
2C19 worden afgebroken, zoals diazepam, citalopram, imipramine, clomipramine, fenytoïne, etc, de plasmaconcentraties van deze middelen kunnen toenemen en een verlaging van de
dosering kan dan nodig zijn. Het wordt aangeraden de plasmaspiegels van fenytoïne te controleren wanneer met de behandeling met esomeprazol wordt begonnen of gestopt. Bijwerkingen:
Vaak 1:10 – 1:100: hoofdpijn, buikpijn, diarree, winderigheid, misselijkheid/overgeven, verstopping. Soms 1:100 – 1:1.000: dermatitis, pruritus, urticaria, duizeligheid, droge mond, wazig
zien. Zelden 1:1.000 – 1:10.000: overgevoeligheidsreacties zoals bijvoorbeeld angio-oedeem, Stevens Johnson syndroom en erythema multiforme.
Afleverstatus: Nexium® 20, Nexium® 40, Nexium® i.v.: UR. Uitgebreide productinformatie: Voor de volledige productinformatie wordt verwe-
zen naar de IB1-tekst op www.astrazeneca.nl. IB1 tekst Nexium® 20 en Nexium® 40 goedgekeurd 17 november 2004 en Nexium® i.v. 23 januari 
2004. Voor overige informatie en literatuurservice: bel 0800-NEXIUM (0800-2356394). AstraZeneca BV, Postbus 599, 2700 AN Zoetermeer.RECEPT VOOR SUCCES
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3-4.11 Traumadagen (NVT-NVOT) Ede, Thema: Fracturen bij kinderen.

3.11 De bedrijfsarts als behandelaar en de behandelaar als bedrijfsarts. UMC Utrecht. 
Inl: www.integratedcare.nl

4.11 Spinal Metastasis. 1e Lustrum congres Dutch Spine Society. Grand Hotel Karel V, Utrecht   
Inl: marjan.berlott@wanadoo.nl

7-11.11 SOFCOT Jaarcongres. Parijs, Frankrijk. Inl: www.sofcot.com.fr

12.11 VOCA-congres: Current Concepts in Fracture Treatment: Tips and Tricks. Amsterdam. 
Inl: www.voca.org

17.11 4e Marienhaven symposium, Bewegen moet, maar als het pijn doet….Huis ter Duin, Noordwijk. 
Inl: info@qim.nl

30.11 Basiscursus voetchirurgie. Catharina-ziekenhuis, Eindhoven.  Inl: H.Ch. Vogely, secretaris 
werkgroep voet en enkel.

1.12 De Anatomische Les. Concertgebouw, Amsterdam. Inl: AMC en Volkskrant.

8-9.12 8e Groninger Dissectie cursus. Bovenste extremiteit. Inl: www.wenckebachinstituut.nl

8-11.12 10e World Congress on Osteoartritis. Boston , USA. Inl: www.oarsi.org

13.12 Werkgroep Kinderorthopedie: 7-6, 13-9 en 13-12. Locatie: WKZ, Utrecht

14-17.12 CCJR Winter Meeting. Orlando, Fla, USA. Inl: www.ccjr.com

2006

9-11.1 6e ICRS Symposium. San Diego, USA. Inl: www.cartilage.org

12-13.1 Jaarcongres NOV. Amsterdam Inl: www.novcongres.nl

8-12.3 AAOS 73e Annual Meeting. New Orleans, Fla, USA. Inl: www.aaos.org

24-27.5 12e ESSKA 2000 Congress. Innsbruck, Oostenrijk. Inl: www.esska2006.com

31.5-4.6 7e Domestic Meeting of the European Hip Society. Antalya, Turkije. Inl: www.ehs2006.org

31.5-2.6 53e Congres Nordic Orthopaedic Federation. Oslo, Noorwegen. Inl: www.congrex.na/nof2006

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