
Oktober 2006, 13e jaargang, nr. 3

rthopaedieO
Nederlands Tijdschrift
voor

Officieel orgaan van de Nederlandse Orthopaedische
Vereniging

NTvO OKT 2006 [ed_3]  24-10-2006  12:54  Pagina 145



It fits exactly like I planned.

The shell’s in the socket precisely. Good.

Now for the liner. Perfect. It’s locking tight.

Time to start preparing the canal for the stem.

The minimally invasive procedure was the right way to go.

When it all comes together, this job’s so rewarding.

And the patient’s life gets a lot better.

Precise joining: orthopaedic surgeons do it confidently every
day. And two of the world’s leaders in orthopaedic devices have done
the same. Centerpulse and Zimmer have come together, creating a
single company devoted to collaborative relationships, continuous
development, and advancement of surgical skills and knowledge. 
The new Zimmer: the fit is perfect, the potential unlimited.
©2004 Zimmer, Inc.

Zimmer Netherlands B.V.
Blaeulaan 60, Postbus 3070, 3502 GB Utrecht

www.zimmer.com



Een weg zonder tegenslagen leidt meestal nergens toe. Dat geldt ook
voor de wegen de door de redactie van het NTvO worden gevolgd. Het
met veel enthousiasme aangekondigde themanummer over osteomie is
vooralsnog één editie opgeschoven. Gastredacteur van Heerwaarden
van het themanummer heeft de lat hoog gelegd en kon er op het laatste
moment niet overheen springen. Het neemt niet weg dat de voorberei-
dingen gewoon doorgaan en dat u met de feestdagen het themanum-
mer op schoot kunt hebben. Rond die tijd verwacht ik ook de website in
de lucht. Een aankondiging van de ingebruikname volgt via de
NOV-website.
Vanwege het uitstellen van het themanummer moest in een korte tijd
veel werk verzet worden om op tijd een 3e editie samen te stellen. Dat is
gelukkig goed gelukt. De diverse auteurs hadden hun manuscripten
relatief keurig aangeboden, hetgeen een vlotte bewerking voor het
Tijdschrift vergemakkelijkte.

De basis van de artikelen in deze editie is ‘eenvoud door tweevoud’.
Met 2 artikelen over de toenemende vraag naar een beter bloedma-
nagement en 2 artikelen over bloedverlies in het kniegewricht lijken de
zaken keurig in evenwicht. Tekstueel dan. In een streven om tot bloed-
transfusievrije (grotere) orthopedische operaties komen beschrijven col-
legae So-Osman en Nelissen hun TOMaat-onderzoek. Een verklaring
voor het smakelijke acroniem leest u uiteraard in hun betoog. Collegae
Muusze en Corbye beschrijven hun regime dat tot transfusievrije ope-
ratie moet (kunnen) leiden. Ook worden 2 artikelen aangeboden die
handelen over bijzondere metastasen in het skelet. Alleen voor het
lezenswaardige artikel van Bolder en van Susante had ik geen tegen-
of meehanger op de plank. Zij beschrijven hun ervaringen met een al
eerder beproefde en door hun gemodificeerde circumferente spondylode-
se van symptomatische laaggradige spondylolisthesis.

Ik spreek de wens uit dat u ook deze keer met veel plezier het tijdschrift
zult lezen. Uit het geringe aantal commentaren (in deze editie zegge
en schrijven één) in het Tijdschrift maak ik voorzichtig op dat de 
lezers in grote lijnen niet ontevreden zijn. Neemt niet weg dat er steeds
gestreefd zal blijven worden naar een toename van kwaliteit, een ver-
betering van het reviewsysteem en het toevoegen van nieuwe media
(toekomst).

Arthur de Gast, hoofdredacteur
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De Nederlandse Orthopaedische Vereniging werd op 
1 mei 1898 in Amsterdam opgericht.

De Vereniging heeft als doel: 
- Het bevorderen van studie en het verbreiden van

kennis van de conservatieve en operatieve orthopedie
onder artsen.

- Het behartigen van de sociale belangen van de artsen
die de orthopedie uitoefenen, zowel binnen de vereni-
ging als daar buiten.

Het Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie is het
officiële orgaan van de Nederlandse Orthopaedische
Vereniging.
Het heeft ten doel de leden van de Vereniging en andere
geïnteresseerden te informeren over ontwikkelingen op
orthopedisch gebied, waarbij zowel klinische als funda-
mentele aspecten worden belicht.
Deze doelstelling wordt verwezenlijkt in de vorm van
oorspronkelijke artikelen, editorials en verslagen van
wetenschappelijke vergaderingen, met name die van de
NOV.
Naast verenigingsnieuws wordt ook aandacht besteed
aan recent verschenen literatuur en proefschriften.
Voorts worden congressen, symposia en workshops op
het gebied van de orthopedie aangekondigd.

Beweringen en meningen geuit in de artikelen en medede-
lingen in deze publikatie zijn die van de auteur(s) en niet
(noodzakelijkerwijs) die van de redactie. Grote zorgvuldig-
heid wordt betracht bij de samenstelling van de artikelen.
Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd
voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ont-
wikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden,
wordt de lezer aangeraden onafhankelijk inlichtingen in te
winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de
vermelde diagnostische methoden, doseringen van medicij-
nen, enz. De redactie wijst elke verantwoordelijkheid of aan-
sprakelijkheid voor (de juistheid van) dergelijke gegevens
van de hand en garandeert noch ondersteunt enig produkt
of enige dienst geadverteerd in deze publikatie, noch staat de
redactie garant voor enige door de vervaardiger van dergelij-
ke produkten gedane bewering.
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SAMENVATTING

Een retrospectieve analyse naar de chirurgische behandeling voor
symptomatische laaggradige isthmische spondylolisthesis werd
verricht. Zeven opeenvolgende patiënten ondergingen een mo-
nosegmentale laminectomie met een circumferente repositie-
spondylodese. Bij een gemiddelde follow-up van 12 (5-19) maan-
den na de ingreep, was de gemiddelde Oswestry score 7,7
(Disability Index van 15,6%). De gemiddelde VAS score daalde
significant voor rugpijn (7,6 naar 2,8) en beenpijn (9,5 naar 2,1).
Vijf patiënten hadden hun oude werkzaamheden hervat. Deze
bevindingen suggereren dat posterieure reductie en circumferen-
te fixatie resulteert in bevredigende kortetermijnresultaten bij
symptomatische laaggradige isthmische spondylolisthesis.

INLEIDING

Een symptomatische laaggradige isthmische spondylo-
listhesis (SLIS) wordt bij voorkeur conservatief behan-
deld. Indien pijnstilling, fysiotherapie en bracebehande-
ling onvoldoende verbetering van de pijnklachten
bieden, kan een chirurgische behandeling worden over-
wogen.1,2 Voor de operatieve behandeling van SLIS zijn
verschillende operatietechnieken beschreven.3-7 Er
bestaat geen consensus in de literatuur over welke
techniek het meest geschikt is. Zowel technieken
zonder instrumentatie, als technieken met anterieure,
posterieure of circumferente spondylodese worden be-
schreven. Hoewel de meeste technieken een pijnver-
mindering voor ruim 70% van de patiënten betekent,
variëren de klinische resultaten sterk.
Rugpijn en beenpijn zijn de meest beschreven sympto-
men bij een SLIS. De rugpijnklachten worden toege-
schreven aan de discusdegeneratie op het niveau van de
aandoening.8 De beenpijnklachten ontstaan door com-
pressie van de spinale zenuwwortel bij hoogteverlies van
de tussenwervelruimte en afname van de diameter van het
foramen intervertebrale (Figuur 1).9 Om een goede ver-
betering van de pijnklachten te bewerkstelligen dienen
beide afwijkingen tijdens de operatie worden behandeld.

Spruit et al. beschreven een techniek in twee tempi,
waarbij een SLIS bij volwassen patiënten werd behan-
deld door middel van een posterieure laminectomie,
aangevuld met een geïnstrumenteerde circumferente
repositie spondylodese.10 Met deze techniek ontstaat
een goede reductie van de spondylolisthesis met klinisch
goede verbetering van de pijnklachten en functionali-
teit. Bij een ruime 5-jaarsfollow-up werd geen verslech-
tering van de klinische resultaten aangetoond.11 In het
kader van intern kwaliteitsonderzoek werd een retro-
spectieve analyse verricht van de eerste 7 patiënten, die
zijn behandeld in het ziekenhuis Rijnstate met een pos-
terieure reductie en circumferente fixatie voor een SLIS.
Onze vraagstelling hierbij was of de eerder gerappor-
teerde klinische resultaten uit de serie van Spruit et al.
reproduceerbaar zijn in een algemeen klinisch centrum.

PATIËNTEN EN METHODE

Tussen mei 2004 en juli 2005 werd bij 7 opeenvolgen-
de patiënten een circumferente monosegmentale spon-
dylodese verricht in verband met een SLIS. Inclusie-
criteria voor de studie waren volwassenen met een
monosegmentale SLIS met een slippercentage tot 25%
(Myerding 1e graad) (Figuur 1). Het exclusiecriterium
was een eerdere ingreep aan de rug. Er waren 5 mannen
en 2 vrouwen met een gemiddelde leeftijd van 39 jaar

Kortetermijnresultaten van posterieure reductie en
circumferente fixatie van symptomatische laaggradige
isthmische spondylolisthesis.
S.B.T. Bolder en J.L.C. van Susante

Drs. S.B.T. Bolder, AIOS orthopedie en dr. J.L.C. van
Susante, orthopedisch chirurg, afdeling orthopedie, 
Rijnstate Ziekenhuis, Postbus 9555, 6800 TA Arnhem. 
Correspondentie: Dr. J.L.C. van Susante
E-mail: JvanSusante@Alysis.nl
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Figuur 1. Röntgen en MRI-opname van een symptoma-
tische laaggradige spondylolisthesis op het niveau L5-S1.
Er is discusdegeneratie van het aangedane niveau met
een normaal beeld van de overige disci (A). Vervorming
en duidelijke afplatting van het foramen intervertebrale
leidt tot een duidelijke wortelcompressie (B).

A B
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(33-45). Het aangedane niveau was bij 1 patiënt niveau
L3-L4, bij 1 patiënt niveau L4-L5 en bij 5 patiënten
niveau L5-S1. Alle patiënten hadden progressieve rug-
en beenpijnklachten gedurende minimaal 6 maanden
met onvoldoende effect van conservatieve therapie. 

Operatietechniek
Alle patiënten werden geopereerd door dezelfde
chirurg (JvS). Vanuit posterieur werd een resectie
verricht van de aangedane lamina ter decompressie van
het spinale kanaal en de segmentale zenuwwortels. In
de pedikels van de afgegleden en van de onderliggende
wervel werden 4 pedikelschroeven (Diapason, Stryker
Spine, Allendale, USA) geplaatst voor een monoseg-
mentale posterieure fixatie. Repositie werd verkregen
door middel van distractie en reductie van de spondylo-
listhesis. Vervolgens werd door een mediane huidincisie
van ongeveer 6 cm via een anterieure retroperitoneale
weg het te fixeren niveau benaderd. Met behulp van het
SynFrame (Synthes, Solothurn, Zwitserland) werd het
niveau ingesteld. Voor het niveau L5-S1 werd meestal
gekozen voor een benadering tussen de iliacale bifurca-
tie door, terwijl voor het niveau L4-L5 de bifurcatie
vanuit links werd gemobiliseerd. Vervolgens werd een
anterieure discectomie verricht met nettoyage van de
dekplaten. Anterieure stabilisatie werd verkregen door
het inbrengen van een met autograft gevulde cage in de
discusruimte (Syncage, Synthes, Solothurn, Zwitser-
land). De verwijderde (lytische) lamina van posterieur
werd hiertoe gebruikt als autograft.
Postoperatief werden alle patiënten zonder lumbale
support gemobiliseerd onder begeleiding van de fysio-
therapeut. Zodra de patiënten goed gemobiliseerd
waren, konden zij het ziekenhuis verlaten.

Methode
In december 2005 werd een retrospectieve analyse
verricht. Alle patiënten werden telefonisch benaderd
voor medewerking aan het onderzoek. Er werd een
Oswestry-vragenlijst afgenomen voor de mate van func-
tioneren op het moment van het follow-uponder-

zoek.12 Tevens konden de patiënten door middel van
een VAS-score aangeven welke mate van rugpijn en
beenpijn bestond voor de operatie en ten tijde van
follow-up.13 Daarnaast werd een inventarisatie verricht
van de huidige werkzaamheden van de patiënten en
naar de tevredenheid van de patiënten over de ingreep
en de behandeling in het ziekenhuis. Voor het bepalen
van de tevredenheid werden VAS-tevredenheidscores
ingevuld en werd aan de patiënten gevraagd of zij de
ingreep nogmaals zouden ondergaan onder gelijke
condities of zouden aanraden aan anderen. 
Radiologisch werden het preoperatieve en postoperatief
slippercentage gemeten. Bij de laatste follow-up werd
gemeten of verlies van reductie ten opzichte van de
direct postoperatieve opname was opgetreden. CT-
onderzoek werd niet routinematig verricht om de de-
finitieve fusie te beoordelen.

Statistiek
Voor analyse van de resultaten werd gebruik gemaakt
van de gepaarde, niet-parametrische Wilcoxon rangte-
kentoets. Een significant verschil werd gesteld op een P-
waarde <0,05.

RESULTATEN

Een samenvatting van de resultaten is weergegeven in
Tabel 1. De patiënten hadden een gemiddelde follow-
up van 12 (5-19) maanden. De gemiddelde operatietijd
was 201 minuten (90-290 minuten) en de gemiddelde
opnameduur was 6 dagen (5-7 dagen). 1 Patiënt had
postoperatief een symptomatische lekkage van liquor
cerebrospinalis waarvoor reoperatie plaatsvond. Er
deden zich geen neurologische complicaties voor. Het
gemiddelde slippercentage preoperatief was 17%. In alle
gevallen was dit postoperatief goed gereduceerd
(Figuur 2). Bij de laatste follow-up werd bij geen enkele
patiënt verlies van reductie gezien.
De gemiddelde Oswestry-score was 7,7 (0-23); dit

Tabel 1. Karakteristieken, aangedane niveau, slip percentage, VAS-scores voor rug- en beenpijn, Oswestry
Disability Index (ODI) en follow-up per patiënt.

Leeftijd Slip (%) Rugpijn Beenpijn ODI Follow-up
Geslacht (jr) Niveau (%) (mnd)

Preoperatief Postoperatief Preop. Postop. Preop. Postop.

M 42 L3-L4 13 0 0,9 0,2 9,6 0,0 0 11
M 43 L5-S1 25 1 9,0 8,4 9,4 3,6 46 14
M 45 L4-L5 18 0 8,2 0,0 9,5 0,0 0 10
V 34 L5-S1 15 0 9,5 7,1 9,6 9,6 29 11
V 34 L5-S1 12 0 8,9 3,2 9,9 1,1 34 5
M 42 L5-S1 16 0 7,4 0,2 9,0 0,1 0 19
M 33 L5-S1 20 0 9,2 0,7 9,2 0,0 0 14
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komt overeen met een gemiddelde Oswestry Disability
Index (ODI) van 15,6% (0-46%). 4 Patiënten hadden
een ODI van 0-20%. 2 Patiënten hadden een ODI van
21-40% en 1 patiënt van 41-60%.
De gemiddelde VAS-score voor rugpijn was preopera-
tief 7,6 (0,9-9,5). Bij follow-up was er een significante
verbetering (P=0,02) van de rugpijn met een gemiddel-
de VAS-score van 2,8 (0,2-8,4). Alle patiënten gaven
aan dat er na de ingreep minder pijnklachten in de rug
waren. De gemiddelde VAS-score voor beenpijn was
preoperatief 9,5 (9,0-9,9). Bij follow-up was er een sig-
nificante verbetering (P=0,03) van de beenpijn met een
gemiddelde VAS-score van 2,1 (0,0-9,6). 6 Patiënten
gaven aan dat na de ingreep de beenpijn was verbeterd.
Bij 1 Patiënt was de postoperatieve beenpijn bij follow-
up onveranderd gebleven. Bij deze patiënt was enkele
maanden na de ingreep een toename van rug- en been-
pijnklachten opgetreden, mogelijk gerelateerd aan een
trauma. Op de controlefoto’s konden geen traumati-
sche veranderingen worden aangetoond.
De gemiddelde VAS-tevredenheidscore over de opera-
tie was 8,9 (5,2-10). De gemiddelde VAS-tevreden-
heidscore over de behandeling in het ziekenhuis was 9,2
(5,2-10). 5 Patiënten gaven aan dat zij de operatie
nogmaals zouden ondergaan en ook zouden adviseren
aan anderen. De patiënt met de lekkage van liquor gaf
aan de operatie niet nogmaals te willen ondergaan en
zou het ook niet adviseren aan anderen. 1 Patiënt gaf na
een recent trauma aan op deze vragen geen goed
antwoord te kunnen geven.
5 Patiënten hadden tijdens follow-up hun oude werk-
zaamheden reeds hervat. Hiervan was een patiënt om
een andere reden dan rug- of beenklachten werkeloos
geworden. 2 Patiënten gaven aan reeds langdurig ar-
beidsongeschikt te zijn in verband met de rug- of been-
pijnklachten. 3 Patiënten gaven aan in wisselende mate
nog pijnstillers te gebruiken met gedeeltelijke of vol-
ledige herstel van de pijnklachten.

DISCUSSIE

De initiële behandeling voor een SLIS is conservatief;
fysiotherapie, pijnstilling en bracebehandeling. Bij falen
van deze therapieën kan operatief ingrijpen worden
overwogen. In de literatuur is een trend waar te nemen
richting een gecombineerd anterieure en posterieure
benadering met goede klinische resultaten, ondanks dat
goede prospectief gerandomiseerde trials naar het
resultaat van verschillende chirurgische behandeltech-
nieken grotendeels ontbreken of zeer heterogeen
zijn.4,7,10 In een meta-analyse kon immers geen duide-
lijk oordeel worden gegeven over de optimale operatie-
techniek bij SLIS op basis van de beschikbare litera-
tuur.5 De toegevoegde waarde van reductie en zelfs van
instrumentatie is niet aangetoond. Decompressie zou
een aanvullende waarde kunnen hebben bij symptomen
van wortelcompressie, alhoewel de wortelcompressie
eveneens kan bestaan op basis van een dynamische
stenose door instabiliteit.
Vooral wanneer een goede fusie van het geopereerde
segment kan worden bereikt, zijn goede klinische resul-
taten beschreven.5 Reconstructies met circumferente
fixatie bieden een goede stabiliteit bij patiënten met een
SLIS.4,11 In deze studie trad bij geen van de patiënten
een verlies van reductie na een gemiddelde follow-up
van 12 maanden. Fusie van het geopereerde segment
zorgt voor een intrinsieke stabiliteit waarbij microbewe-
gingen niet meer plaatsvinden. Bij ingrepen met een cir-
cumferente fixatie worden fusiepercentages van 90-
100% beschreven.7,10,14,15 Bij dorsaal geïnstrumenteerde
fixatie een fusiepercentage van 75-90%.16,17 Een in situ
spondylodese zonder verder fixatie resulteert in een fu-
siepercentage van 50-70%.6,18

Anterieure fixatie kan plaatsvinden door intercorporele
fusie via een anterieure chirurgische benadering (ALIF)
of via een posterieure benadering (PLIF). In beide tech-
nieken wordt veelal gebruik gemaakt van een cage. Er
werd geen verschil gevonden in de klinische uitkomst
tussen de verschillende technieken voor de anterieure
fixatie bij patiënten met een SLIS.5 Een gecombineerde
posterieure en anterieure (ALIF) spondylodese is een
ingreep met een betrouwbaar fusiepercentage en een
relatief klein risico op complicaties.4,10,14 Een nadeel
ten opzichte van een PLIF (waarbij de posterieure en
anterieure fixatie via alleen een posterieure benadering
wordt verricht) is dat bij ALIF een aanvullende anteri-
eure benadering noodzakelijk is. Wenger et al.7 beschrij-
ven goede langetermijnresultaten van patiënten met
SLIS die een decompressie ondergingen en een PLIF.
De ingreep wordt echter technisch moeilijker en in de li-
teratuur is intercorporele fusie met een PLIF-cage geas-
socieerd met meer neurologische complicaties dan een
ALIF-cage.19

Spruit et al. beschreven een techniek waarbij SLIS werd

Figuur 2. Preoperatieve opname van een laaggradige
spondylolisthesis op het niveau L4-L5 (A). Postoperatieve
opname na posterieure decompressie, reductie van de slip
en circumferente fixatie (B).

A B

NTvO OKT 2006 [ed_3]  24-10-2006  12:54  Pagina 151



152 ■ NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR ORTHOPAEDIE

Vol.
13

okt.
’06

behandeld met een posterieure decompressie, reductie
en fixatie in combinatie met een anterieure stabilisatie
middels discectomie en het plaatsen van een cage.10 De
ingreep werd uitgevoerd in 2 tempi. De redenen voor
deze werkwijze waren (1) het voorkomen van lange
operatieduur en (2) om bij de tweede ingreep eventuele
spinale wortelproblemen door correctie van een even-
tuele pedikelschroefmalpositie of door verdere distractie
te kunnen corrigeren. Van postoperatieve iatrogene
wortelcompressie was overigens bij de 12 patiënten in
die studie, evenals bij de 7 patiënten in onze studie,
geen sprake. De gemiddelde operatietijd in onze studie
was 201 minuten. Om deze reden achten wij het in twee
operaties uitvoeren van de circumferente spondylodese
niet noodzakelijk. Herbeoordeling van de patiënten-
groep in de serie van Spruit et al. liet een onveranderd
goed klinisch en röntgenologisch resultaat zien na
gemiddeld 5,6 jaar.11

De kortetermijnresultaten bij de kleine groep patiënten
in deze studie komen overeen met eerder gepubliceerde
resultaten van de techniek. Er trad een significante ver-
betering op voor de VAS-score voor zowel beenpijn als
rugpijn. Hierbij dient vermeld te worden dat de preope-
ratieve VAS-score een inschatting is geweest ten tijde
van de follow-up bij deze retrospectieve analyse. De po-
stoperatieve VAS-score voor rugpijn in deze studie
kwam overeen met bevindingen in andere klinische
studies.3,10 Tijdens de follow-up hadden de patiënten
een goed niveau van functioneren. 5 Van de 7 patiënten
hadden hun oude werkzaamheden hervat na de opera-
tie. Deze bevindingen komen overeen met eerder ge-
rapporteerde waarden in de literatuur.4,10 Bij 1 patiënt
trad een liquorlekkage op waarvoor een reoperatie
plaatsvond. Er waren geen andere complicaties in deze
studie. De patiënten waren tevreden over de uitgevoer-
de ingreep en de meeste patiënten zouden de ingreep
nogmaals ondergaan en aanbevelen aan anderen.
Bij wervelkolomchirurgie, waar de klinische resultaten
van één techniek sterk kunnen wisselen en vaak opera-
teurgebonden zijn, is het belangrijk diagnosegroepen
en behandelstrategieën te identificeren waarmee repro-
duceerbare resultaten gehaald kunnen worden. Wij
concluderen dat posterieure decompressie, reductie en
fixatie in combinatie met anterieure stabilisatie met een
cage een veilige en adequate techniek is voor de chirur-
gische behandeling van SLIS. De technische en klinische
resultaten zoals de behaald worden in expertisecentra
voor wervelkolomchirurgie, zijn in ons ziekenhuis even
goed en reproduceerbaar gebleken. Het vergroten van
de studiegroep en een langere follow-up zijn noodzake-
lijk om hardere uitspraken te kunnen doen.

ABSTRACT

We performed a retrospective analysis of the surgical treatment of
symptomatic low-grade isthmic spondylolisthesis. Seven consecu-

tive patients underwent posterior reduction with monosegmental
decompressive laminectomy and circumferential fixation. At a
follow-up of 12 (5-19) months after surgery, the mean Oswestry
score was 7.7 (Disability Index of 15.6%). The mean VAS score
significantly decreased for back pain (7.6 to 2.8) and for leg pain
(9.5 to 2.1). Five patients had returned to their pre-symptom
work status. These findings suggest that posterior reduction and
circumferential fixation for symptomatic low-grade isthmic spon-
dylolisthesis results in satisfying short-term results.
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SAMENVATTING

Recidiverende spontane haemarthros na totaleknieprothese en
andere knieoperaties komt zeer zelden voor.
In de literatuur wordt als meest gebruikelijke behandeling syno-
vectomie aangegeven. In deze casussen wordt gebruik gemaakt
van angiografie niet alleen voor het stellen van de diagnose maar
met name voor selectieve embolisatie van de aangedane arteria
geniculata. De klinische resultaten van deze techniek waren uit-
stekend. Er is geen recidief bloeding meer opgetreden na de se-
lectieve embolisatie.

INLEIDING

In de literatuur wordt de incidentie van recidiverende
spontane haemarthros na een totaleknieprothese (TKP)
aangegeven als kleiner dan 1%.1,3,7 Als meest voor de
handliggende oorzaak wordt inklemming van synoviaal
weefsel genoemd. Echter in 57% van de gevallen kon er
na operatie geen verklaring voor deze bloedingen ge-
vonden worden.1 Een conservatief beleid wordt aange-
geven als voorkeursbehandeling.1,3 Bij onvoldoende
effect wordt overgegaan tot een open synovectomie.1,3

Aan de hand van een 4 casussen wordt het gebruik van an-
giografie in combinatie met selectieve embolisatie be-
schreven bij spontane recidiverende kniebloedingen.2,4,5,6

ZIEKTEGESCHIEDENISSEN

Patiënt 1 is een 60-jarige dame met forse gonartrose van de
rechter knie. Patiënte werd behandeld met een TKP. Het post-
operatief verloop was ongecompliceerd. Patiënte werd 8 dagen
postoperatief in goede conditie ontslagen, met acenocoumarol
als tromboseprofylaxe.

8 Weken postoperatief  werd patiënte poliklinisch gezien en had
zij een fors gezwollen, pijnlijke rechter knie. Er had zich geen
duidelijk luxerend moment voorgedaan. Zij was inmiddels
gestopt met anticoagulantia (INR 1.0). 
Conservatieve behandeling met rust gaf goed resultaat. Na
enkele weken was er sprake van een recidief haemarthros. Er
werd besloten tot een artroscopie. Hierbij was sprake van voor-
namelijk forse stolsels, zonder evidente andere pathologische
bevindingen. Van het synovium werden biopten genomen.
Histopathologisch onderzoek toonde geen afwijkingen. 
Na enkele weken ontstond een tweede recidief bloeding waarna
een angiografie werd gemaakt. Er bleek sprake te zijn van een
extravasatie van contrastmiddels (‘blush’) aan de mediale zijde
van de gewrichtsspleet uitgaande van de arteria geniculatum
mediale superior. In dezelfde zitting werd een selectieve emboli-
satie met Spongostan uitgevoerd met een klinisch goed resultaat
(Figuur1). Bij de 12-maandsfollow-up had zich geen recidief
haemarthros voorgedaan. 

Patiënt 2 is een 26-jarige man, die een artroscopische voorste-
kruisbandreconstructie links had ondergaan. 6 Maanden post-
operatief meldde hij zich op de afdeling Spoedeisende hulp met
een forse zwelling van de linker knie, spontaan ontstaan, zonder
pijnklachten. Hij gebruikte geen medicijnen, met name geen
anticoagulantia. Bij onderzoek van de knie was er sprake van een
forse hydrops en een daaraan gerelateerde functiebeperking.
Laboratoriumonderzoek toonde sloot een infectie uit. De
klachten zakten aanzienlijk na een ontlastende punctie van de
knie, waarbij duidelijk werd dat de zwelling veroorzaakt was
door een bloeding in het kniegewricht. Conservatieve therapie
had een tijdelijk effect. Daarna bleef er sprake van regelmatige
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Figuur 1A. Voor embolisatie. Status na TKP. 
Pijlen markeren de bloedinglokalisaties.
Figuur 1B.  Na selectieve embolisatie is het vat gesloten.
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spontane recidiverende haemarthros. Angiografie toonde een
extravasatie van contrastmiddels ter hoogte van arteriae genicu-
latum laterale superior en inferior. Deze bloedingen werden
succesvol behandeld met selectieve embolisatie (Figuur 2).
Hierna deden zich geen recidief bloedingen meer voor (13-
maandsfollow-up). 

Patiënt 3 is een 26-jarige beroepsvoetballer. Hij kreeg tijdens
een voetbalwedstrijd bij een botsing met een medespeler een
trap tegen de mediale zijde van het bovenbeen. In eerste
instantie bemerkte patiënt weinig van de trap, maar na ongeveer
20 minuten trad er een zwelling op van de knie. Op de afdeling
Spoedeisende bleek deze zwelling van de knie te berusten een
traumatische haemarthros. Er werden geen ossale afwijkingen
geconstateerd. Na ongeveer 7 dagen rust was de zwelling
afgenomen en kon hij de training weer volledig hervatten. Na 4
weken speelde hij de eerste wedstrijd zonder enige problemen.
Echter na 6 weken was er wederom, nu zonder duidelijke
trauma, een pijnlijke zwelling van de knie. Na ontlastende
punctie bleek er sprake van een recidief haemarthros. Deze werd
conservatief behandeld en na een periode van rust herstelde hij
weer goed. Na een 6 weken recidiveerde de haemarthros voor
de tweede maal wederom spontaan. Vervolgens werd een angio-
grafie verricht, waarop een normaal aspect werd gezien van de
arteria profunda en haar vertakkingen. Uitgaande van de arteria
femoralis superficialis, ongeveer halverwege het bovenbeen was
er echter een abnormaal en hypertrofisch vat met kurkentrekker-
verloop te ontspringen. Van daaruit was een kleine bloedinglek-
kage in de mediaanlijn zichtbaar, vlak boven de patella. Van dit
bloedvat werd een selectieve embolisatie verricht (Figuur 3). Bij
de 21-maandsfolluw-up hadden zich sedertdien geen recidief-
bloedingen meer voorgedaan.

Patiënt 4 is een 60-jarige man, met in de voorgeschiedenis een
unicompartimentele knieartrose rechts waarvoor een hemiart-
roplastiek werd geplaatst. De knie kwam postoperatief moei-

zaam op gang met blijvende onbegrepen pijnklachten. Na 8
maanden werd overgegaan tot een conversie van de hemiartro-
plastiek naar een TKP. Peroperatief was er sprake van een forse
synoviale reactie. Het postoperatief was traag herstel. Ongeveer
1 jaar na de revisieoperatie trad een episode van meerder malen
een spontane recidiverende haemarthros van het rechter kniege-

wricht. Patiënt gebruikte geen bloedverdunners. Nadat conser-
vatieve therapie geen blijvend effect had, werd een angiografie
gemaakt. Bij het selectief katheteriseren van de arteria genicula-
tum medialis superior werd een klein ventraal takje met een on-
regelmatige opbouw en pooling van het contrast waargenomen.
Van dit vat werd een selectieve embolisatie met Ivalon-partikels
(Figuur 4). Bij de 2-jaarsfollow-up had zich sedertdien geen
recidief voorgedaan.

Techniek van de selectieve embolisatie
De benadering van de aangedane zijde werd via de contralatera-
le zijde verricht met een 5-French katheter, zodat zowel de
arteria femoralis profunda als superficialis goed in beeld gebracht

A B

Figuur 2A. Voor embolisatie. Status na voorstekruis-
bandreconstructie. Bloedinglokalisatie wordt gemar-
keerd met een pijl. 
Figuur 2B. Na selectieve embolisatie is het vat gesloten.

A B

Figuur 4A. Voor embolisatie. Status na TKP. 
Pijl markeert de bloedinglokalisaties. 
Figuur 4B. Na selectieve embolisatie is het vat gesloten.

A B

Figuur 3A. Voor embolisatie. Bloedinglokalisatie wordt
aangegeven door de pijl.
Figuur 3B. Na selectieve embolisatie is het vat gesloten.
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konden worden. Hierna werd globaal gekeken of er vasculaire
afwijkingen te zien waren. Bij afwijkingen was er sprake van ex-
travasaal contrast (blush), een veranderd aspect van de vaatwand
(kurkentrekkervorm) of eventuele andere malformaties. Het
bloedvat met de  geconstateerde afwijking werd via de 5-
Frenchkatheter zo selectief mogelijk benaderd met een kleinere
katheter (3-French). Hierna werd het vat selectief gesloten met
embolospheres of Spongostan.

DISCUSSIE

Laatpostoperatieve recidiverende spontane haemarth-
ros wordt zelden gezien na knieoperaties. In de litera-
tuur wordt percentages aangegeven van minder dan 1%
na plaatsing van een TKP.1,2,3,7 In het onderzoek
Kindsfater en Scott et al. wordt reactieve hypertrofie van
de synovia en inklemming ervan tussen de gewrichts-
vlakken als meest voor de handliggende verklaring
genoemd voor de recidiverende haemarthros na TKP
(43% van de geopereerde gevallen).1 Het gebruik van
anticoagulantia speelt mogelijk een rol, echter het
staken van deze medicatie had geen duidelijk effect op
de recidiefkans.1,3 In dit onderzoek was het gemiddeld
interval van de indexoperatie tot de eerste bloeding
24.2 maanden (2weken-144 maanden). Het gemiddeld
aantal recidieven was 5.5 (spreiding 1-20). Na een
falend conservatief beleid was een open synovectomie
de behandeling van eerste keuze. In 57% van de gevallen
kon bij operatief ingrijpen (synovectomie) geen duide-
lijke oorzaak gevonden worden voor de bloeding.1,3

In de casussen hier beschreven werd in eerste instantie
ook gekozen voor conservatieve therapie. Bij recidive-
ren van de spontane haemarthros is gekozen voor het
maken van een angiografie. In alle gevallen werden vas-
culaire afwijkingen gevonden die direct behandeld
konden worden met selectieve embolisatie. Deze be-
handeling leidde bij de beschreven patiënten tot goede
klinische resultaten. Met de selectieve embolisatie kon

steeds een relatief synovectomie worden voorkomen. Er
werden geen negatieve effecten van de behandeling
waargenomen. Bij laatpostoperatieve recidiverende hae-
marthros van het kniegewricht is angiografie in combi-
natie met selectieve embolisatie een vroeg stadium veilig
toepasbaar.

ABSTRACT

Cases of spontaneous recurrent haemarthrosis after total knee
arthroplasty and other operations involving the knee are very
rare. Most studies suggest synovectomy as a therapeutic
solution. We report about the use of angiography to aid in the
diagnosis and therapeutic selective embolisation of the genicular
arteries with satisfactory clinical results in four patients. None of
the bleedings recurred after treatment.
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In toenemende mate wordt in Nederland bij electieve ingrepen
overgegaan tot zogenaamd ‘bloodless surgery’ via implementa-
tie van bloedbesparende interventies ingebed in een Bloed-
management beleid. De voornaamste reden is een toenemende
bewustwording van de nadelige effecten van een allogene
bloedtransfusie. Helaas is in de literatuur onvoldoende bewijs
voorhanden welke bloedbesparende interventies het meest
(kosten-)effectief zijn. Bovendien zijn de gepubliceerde data
moeilijk te extrapoleren naar de gemiddelde Nederlandse
kliniek. Om meer ‘evidence based’-data te kunnen aanleveren is
recent gestart met de Transfusie Op Maat (TOMaat)- studie,
een gerandomiseerde multicenter studie, waarin drie verschil-
lende interventies (erytropoëtine preoperatief, ‘cell saving’ per-
/postoperatief en wondbloedreïnfusie postoperatief) worden
vergeleken met een restrictief transfusiebeleid (controlegroep)
bij electieve totaleheup- en knievervangende ingrepen. De stu-
dieresultaten worden verwacht in 2008 en zouden van groot
belang kunnen zijn op gebied van bloedmanagement en kosten-
effectiviteit binnen de electieve orthopedische chirurgie, maar
bovenal ook goed te extrapoleren zijn naar de gemiddelde
Nederlandse kliniek.

INLEIDING

De laatste jaren is men zich steeds meer bewust gewor-
den van de nadelige effecten van een allogene rode
bloedcel (RBC)-transfusie (d.w.z. afkomstig van een
bloedbankdonor). Zo zijn er de bekende transfusiereac-
ties (o.a. koorts, hemolytische transfusie reactie, antis-
tofvorming), risico’s op bacteriële contaminatie of vi-
rusoverdracht. Met name is de aandacht steeds meer
gericht op het immunomodulerend effect van een
bloedtransfusie op het immuunsysteem van de ont-
vanger (Transfusion Related Immuno Modulation-
TRIM). Meerdere studies laten zien dat een RBC-trans-

fusie gerelateerd is aan een immuunsuppressie bij de
ontvanger, wat zich klinisch kan uiten in een verhoogde
gevoeligheid voor infecties in de postoperatieve fase.1-6

Van de Watering heeft aangetoond dat bij 4 of meer
RBC-transfusies de kans op het krijgen van een infectie
verhoogd is.7 Dit betrof onderzoek bij hartoperaties.
Nu steeds meer duidelijk wordt dat een RBC-transfusie
diverse nadelige effecten kan geven, is de trend ontstaan
om zoveel mogelijk over te gaan tot zgn. ‘bloodless
surgery’ via implementatie van een bloedmanagement-
beleid. Uit  een survey verricht in 2001-2003 in 23
Nederlandse klinieken in Nederland bleek dat bij 59%
van de onderzochte patiëntenpopulatie naast erytro-
poëtine een of meer andere bloedbesparende technie-
ken werd toegepast. Hiervan bleek postoperatieve cell
saving middels een wondbloedreïnfusiesysteem het
meest toegepast (35%). Peroperatieve cell saving en pre-
operatieve autologe donatie (PAD) werd het minst
toegepast (resp. 2,0% en 0,7%).8
Een belangrijke factor die bijdraagt in dit bloedmanage-
ment zijn de kosten en het gebruikersgemak. Een
rationeel transfusiebeleid (de AZG 4,5,6- Flexinorm)
brengt al een aanzienlijke kostenreductie met zich mee
zonder af te doen aan de zorgkwaliteit voor de postope-
ratieve patiënt. Het gebruik van PAD  is relatief duur en
wordt ervaren als ‘lastig-voor-de-patiënt’ (de patiënt
dient een aantal malen kort voor de operatie naar de
bloedbank te gaan om bloed af te staan). Ook acute
normovolemische hemodilutie (ANH) wordt in
Nederland weinig toegepast, mogelijk vanwege de
logistiek. Aan de andere kant blijkt toepassing van ery-
tropoëtine erg in trek. Dit kan grotendeels verklaard
worden doordat het ziekenhuis hier geen kosten voor
maakt, maar het gebruik ervan daarentegen wel tot een
bloedbesparing leidt. Echter de macro-economische
kosten zijn zeer hoog: een totale behandeling kost 
€ 1800,-. Welke interventies nu echt kostenbesparend
zijn, laat staan welke combinaties van de hierboven
genoemde mogelijkheden dat kunnen zijn, is zeer
moeilijk na te gaan. De internationale literatuur levert
veelal data op, verkregen uit buitenlandse klinieken,
waarin maximaal twee interventies gerandomiseerd met
elkaar vergeleken worden (b.v. PAD vergeleken met
ANH; beiden in Nederland het minst toegepast).
Bovendien zijn de kosten van een bloedproduct anders
dan in de Nederlandse setting; hierbij ontbreekt vaak
een controlegroep, zodat het effect van een restrictieve
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transfusie trigger op zich t.o.v. bijkomende interventies
niet kan worden nagegaan. Ook in geval van Neder-
landse literatuur zijn de data voornamelijk verkregen
door een zeer gespecialiseerd centrum, waarbij meerde-
re interventies tegelijk zijn geïmplementeerd, en verge-
leken worden met een historische controlegroep. Dit
alles maakt het niet makkelijk een evidence-based
uitspraak te doen over het meest optimale bloedbeleid
in de gemiddelde Nederlandse kliniek. Het bewijs (op
bewijskracht nivo 1 middels een gerandomiseerde, ge-
controleerde klinische studie) in welke mate verschillen-
de (soms reeds toegepaste) interventies een bloedbespa-
ring opleveren en daarmee tevens kosteneffectief zijn
ontbreekt dus vooralsnog. Bovenstaand gebrek aan
bewijs (‘lack of evidence’) was de aanleiding om een
studie te starten.

Studiedesign TOMaat-studie
In deze gerandomiseerde, multicenter, gecontroleerde
studie worden de meest in Nederland gebruikte alterna-
tieven voor allogeen bloedgebruik vergeleken met een
controlegroep, die restrictief getransfundeerd wordt
volgens de CBO-richtlijn Bloedtransfusie (AZG-4-5-6-
Flexinorm).9 De interventies zijn het gebruik van ery-
tropoëtine (epo) preoperatief, het gebruik van de cell
saver peri- en postoperatief (gewassen bloed) en het
gebruik van een wondbloedreïnfusiesysteem postopera-
tief (ongewassen bloed) (Figuur 1). Ook de niet-con-
trolegroep patiënten worden getransfundeerd met
dezelfde restrictieve transfusietrigger als baseline. Door
de verschillende armen van interventies zijn er voor de
patiënt meerdere mogelijkheden: 

(1) geen interventie, behoudens een restrictieve trans-
fusietrigger (controlegroep);

(2) epo afhankelijk van preoperatieve Hb (dient < 8.2
mmol / l te zijn)

(3) epo en cell saver (per- en postoperatieve wondbloed
reïnfusie)

(4) epo en postoperatieve wondbloed reïnfusie
(5) cell saver (per- en postoperatieve wondbloed

reïnfusie)
(6) postoperatieve wondbloedreïnfusie

Omdat de literatuur niet eenduidig is over de mogelijke
effecten van gewassen (i.e. peroperatieve cell saver)
versus ongewassen wondbloed worden deze mogelijk-
heden eveneens meegenomen met de randomisatie. In
deze studie is de meeste ervaring opgedaan met de
Orthopat als te gebruiken peroperatieve cell saver  (firma
Haemonetics). Deze is niet alleen compact, maar vooral
handig door de mogelijkheid van gebruik bij reeds lage
volumina bloedverlies (vanaf 200-250 ml). Daarnaast
kan het systeem worden doorgebruikt in de postopera-
tieve setting als wondbloedreïnfusiesysteem. Deze pa-
tiëntengroep (groepen III en V) zal in de analysefase

vergeleken worden met de groep die ongewassen
autoloog bloed heeft ontvangen  (groepen IV en VI) in
relatie tot klinische eindpunten. 
In dit protocol gaat men uit van de volgende twee hy-
potheses:
a. een afname van 30% allogeen RBC-gebruik door ge-

bruik van de cell saver cq. het postoperatieve wond-
bloed re-infusie systeem. In de literatuur wordt
gesproken van een range in afname van 20-60%;10-12

b. een afname van 75% allogeen RBC-gebruik door
toepassing van epo, zoals in een recent verschenen
studie (The European Eprex Surgery Trial) is aange-
toond.13

Als primair eindpunt wordt het aantal toegediende allo-
gene eenheden RBC’s genomen, als secundaire eindpun-
ten: mate van mobilisatie (uitstel), opnameduur, com-

plicaties (o.a. infecties postoperatief), Hb postoperatief,
kosten effectiviteit en kwaliteit van leven. Gezien het
complexe studie design zijn ruim 2000 inclusies nodig
om de hypotheses met voldoende power (power van 0.9
en alpha van 0.05) te kunnen toetsen.

Stand van zaken
Tot op heden zijn ruim 500 patiënten geïncludeerd. De
studie is nog open voor deelname tot 2008. Voor de
deelnemende klinieken wordt gestreefd naar budget-
neutraliteit. Het staat de ziekenhuizen vrij welk postope-
ratief wondbloedreïnfusiesysteem er wordt gebruikt.
Wat betreft de peroperatieve cell saver bestaat een sterke
voorkeur voor gebruik van een cell saver die ingezet kan
worden in zowel de perioperatieve fase als de postopera-
tieve fase. Trialondersteuning vindt plaats door een re-
searchverpleegkundige op locatie, die zich bezig zal
houden met het implementeren van het studieprotocol,

Figuur 1. Studiedesign
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includeren en monitoren van de patiënten en verzame-
len van de patiëntengegevens. Gezien het inclusieper-
centage van meer dan 90% in de huidige deelnemende
klinieken, blijkt de studie ook erg te leven onder de pa-
tiëntendoelgroep. Bij de analyse van de data zal gestrati-
ficeerd worden voor elk deelnemend centrum, zodat
uitspraken over het bloedbeleid per kliniek inzichtelijk
worden gemaakt (vooralsnog middelgrote klinieken).
Ook eigen onderzoeksvragen kunnen in de studie wor-
den meegenomen. De data worden door een datama-
nager ingevoerd in een centraal datasysteem. De studie
wordt bekostigd door ZonMW en Sanquin Bloedbank
en sluit naar verwachting eind 2008. We verwachten dat
de studieresultaten van groot internationaal belang
kunnen zijn op gebied van bloedmanagement en kos-
teneffectiviteit binnen de electieve orthopedische
chirurgie, maar bovenal ook goed te extrapoleren zijn
naar de gemiddelde Nederlandse kliniek.

ABSTRACT

In the Netherlands, so called bloodless surgery is more and
more implemented in elective surgery by the use of blood saving
interventions embedded in a Blood management program. The
main reason for this is an increasing consciousness of the disad-
vantages of an allogeneic blood transfusion. In literature,
however, insufficient evidence exist which of the blood saving
techniques is most (cost) effective. Also, published data are
difficult to extrapolate to the standard Dutch hospital. To
provide more evidence based- data, recently a randomised
multi-centre study, the ‘Transfusie Op Maat’ (TOMaat)- study,
has started, in which three different interventions (erythropoie-
tin pre-operatively, cell saving intra-and postoperatively and
shed blood re-infusion postoperatively) will be compared with a
restrictive transfusion policy (control group) in elective total
hip-and knee replacement surgery. The study results will be
expected in 2008 and could be of great importance in the field
of blood management and cost effectiveness in elective orthopa-
edic surgery, but may also be extrapolated very well to the
standard Dutch hospital.
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SAMENVATTING

In het kader van het streven naar een transfusievrij herstelplan
zijn in ons ziekenhuis diverse maatregelen genomen bij patiënten
die een orthopedische ondergaan. Een daarvan is het bepalen van
de hemoglobinisatie van de reticulocyten (Hb in Reti of Ret-
He). Met deze parameter kan men functioneel ijzergebrek in een
vroeg stadium opsporen en tijdig herstellen met behulp van een
infuus met ijzersucrose (ijzer(III)hydroxidesaccharosecomplex).
Deze methode blijkt enerzijds zinvol te zijn voor optimalisering
van de respons op preoperatieve toediening van epoëtine alfa.
Het percentage non-responders nam af van 30% tot 5%.
Anderzijds is de methode van nut in het postoperatieve traject
(voor ontslag). Wanneer op de 3e of 4e dag post-OK Ret-He
lager wordt dan 1,90 fmol, is dat een indicatie van functioneel ij-
zergebrek. Door infuus met ijzersucrose vóór ontslag kan bij
deze patiënten het postoperatieve herstel worden bevorderd.

INLEIDING

In het Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen (Terneuzen)
wordt bij orthopedische heup- en knieoperaties sinds
1998 het Herstelplan gehanteerd. Dit herstelplan is erop
gericht de patiënt sneller van de operatie te laten herstel-
len, onder andere door te zorgen voor een goed hemog-
lobine- en ijzergehalte, maar ook door bloedtransfusies
te beperken. Bloedtransfusies worden alleen toegediend
op strikte indicaties, sinds 2001 op basis van het 4-5-6-
protocol.1,2 Sinds 2004 wordt bij patiënten die bij pre-
operatieve screening een Hb 8,1 mmol/l hebben pre-
operatief epoëtine alfa en oraal ijzer toegediend om het
Hb te verhogen en daarmee te voorkomen dat patiënten
na de operatie een bloedtransfusie ontvangen. 
Het tijdig opsporen en behandelen van een functioneel
ijzergebrek is hierbij essentieel. Derhalve wordt in
diverse stadia van het proces gezocht naar een eventuele
beginnende anemie en de aard daarvan. Is er sprake van

ijzergebrek, dan dient dit te worden gecompenseerd
door een ijzerinfuus. 
Functioneel ijzergebrek is op twee momenten in het
proces een probleem: (1) bij preoperatieve behandeling
met epoëtine en (2) in de 1e week postoperatief.

Ad 1. Het gebruikelijke preoperatieve epoëtine-protocol
bestaat uit 4 injecties met epoëtine alfa (Eprex, Ortho
Biotech); 1 injectie (40.000 eenheden) per week in de 3
weken voor de operatie (dag -21, dag -14, dag -7) en op
de dag van de ingreep. Tevens ontvangen de patiënten
orale ijzersuppletie. Tweederde deel van de patiënten
reageert goed op epoëtine (responders), met een Hb-
stijging van gemiddeld 1,4 mmol/l. Eenderde deel
reageert niet goed op de epoëtine (non-responders); bij
hen vindt een kleinere Hb-stijging plaats. Responders
zijn gedefinieerd als patiënten met een Hb-verandering
in 3 weken ( Hb3 weken) van 0,8 mmol/l, bij non-
responders is de Hb3 weken < 0,8 mmol/l.3 Bij een

Hb van 1,4 mmol/l is voor de aanmaak van het Hb
ongeveer 300 mg ijzer nodig,4 terwijl de gangbare orale
ijzersuppletie leidt tot een dagelijkse opname van
maximaal 5 mg Fe; in de 3 weken preoperatief dus
maximaal 105 mg. Deze discrepantie resulteert bij een
deel van de patiënten dan ook in een ijzertekort.
Volgens bovenstaande definitie wordt pas na de 3e van
de 4 epoëtine-injecties vastgesteld of iemand een
responder of een non-responder is; te laat om nog te
kunnen ingrijpen in deze relatief dure therapie. Indien
het mogelijk is kort na de eerste epoëtine-injectie vast te
stellen of een patiënt een epoëtine-non-responder-
kandidaat is (vroegdetectie), kan een ingreep in de
epoëtinetherapie overwogen worden. 

Ad 2. Vooral na ingrepen met groot bloedverlies is er
dikwijls sprake van ijzergebrek. Verlies van 1 liter bloed
komt namelijk overeen met verlies van 500 mg ijzer
oftewel 1/6 deel van de hoeveelheid ijzer in de erytro-
cyten. Dit verlies is moeilijk langs natuurlijke weg te
compenseren. Toediening van oraal ijzer heeft na
grotere ingrepen geen effect, aangezien door het
vrijkomen van grote hoeveelheden cytokinen de
resorptie en distributie van oraal ijzer geblokkeerd is.
We zien een stijgende ferritineconcentratie als teken van
de toegenomen opslag van ferritine in de macrofagen,
een situatie vergelijkbaar met ontstekingen en anemie
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bij chronische ziekte (ACD). Als het bloedverlies
zonder ijzersuppletie wordt gecompenseerd door
aanmaak van nieuwe erytrocyten, ontstaat ijzergebrek in
het beenmerg, en zullen 2 à 3 dagen later anemische re-
ticulocyten in het bloed circuleren.5-7 Ook in deze
situatie is het belangrijk ijzergebreksanemie in vroeg
stadium te herkennen en te behandelen. 
In beide situaties, pre- en postoperatief naderend func-
tioneel ijzergebrek, is grotere opname van ijzer nodig.
Met orale suppletie zal opname van ijzer in de ijzervoor-
raad te beperkt zijn en ontstaan anemische reticulocy-
ten. Bij intraveneuze toediening van ijzersucrose blijft
het ijzer vanuit het complex beschikbaar, zodat dit kan
worden ingebouwd in het hemoglobine.
Ter bestrijding van functioneel ijzergebrek zijn in ons
ziekenhuis twee protocollen ontwikkeld: één waarmee
wij tijdig patiënten herkennen die geen voldoende
respons vertonen op epoëtine alfa (het preoperatieve
epoëtineprotocol) en één waarbij een postoperatief
functioneel ijzergebrek in vroeg stadium wordt
herkend. Patiënten met functioneel ijzergebrek krijgen
vervolgens ijzersuppletie d.m.v. infusie van ijzersucrose.
Voor de vroegdetectie van functioneel ijzergebrek is de
hemoglobinisatie van de reticulocyten (Ret-He of Hb
in Reti) een goede kandidaat.8 Via deze parameter ziet
men de snelle reactie op de ijzerstatus (binnen drie
dagen). De referentiewaarde van Ret-He is 1,75-2,40
fmol per cel.5-9 Bij gezonde orthopedische patiënten is
de gemiddelde Ret-He-hoeveelheid 2,20 fmol,5-7,9 wat
is bevestigd in eigen metingen.

In ons ziekenhuis hebben wij de bruikbaarheid onder-
zocht van het gebruik van Ret-He voor vroegdetectie
van functioneel ijzergebrek en de effectiviteit van de be-
handeling daarvan met ijzersucrose, als onderdeel van
de protocollen bij grote orthopedische operaties.

PATIËNTEN EN METHODEN

In ons onderzoek werd de waarde van de Ret-He-
bepaling en intraveneuze ijzersuppletie onderzocht in
de volgende protocollen rondom de orthopedische
operaties:
1A. Het preoperatieve epoëtineprotocol. Hierin werd

de waarde van Ret-He onderzocht voor de vroeg-
detectie van epoëtine-nonresponders.

1B. Het preoperatieve epoëtine-ijzerprotocol. Hierin
werd nagegaan of het mogelijk was het percentage
non-responders op epoëtine te verlagen d.m.v. ij-
zerinfuus.

2. Het postoperatieve ijzerprotocol. Hierin werd op
dag 3 of 4 postoperatief de ijzerstatus bepaald en
eventueel gecorrigeerd met ijzerinfuus. De effecten
op Hb en Ret-He werden bestudeerd.

Het onderzoek vond plaats in de periode december
2004 t/m februari 2006. Bij preoperatieve screening
werd het Hb bepaald. Bij patiënten met een preopera-
tief Hb 8,1 mmol/l werden het preoperatieve epoëti-
neprotocol (1A; responder/non-responder) en later het
preoperatieve epoëtine-ijzerprotocol onderzocht (1B).
Patiënten met een Hb > 8,1 mmol/l kwamen in aan-
merking voor het postoperatieve ijzerprotocol.

1A en B. Epoëtineprotocollen
Bij orthopedische patiënten met Hb bij screening 8,1
mmol/l, werd in de 3 weken voor de operatie eenmaal
per week epoëtine alfa (Eprex, Ortho Biotech) toege-
diend, met orale ijzersuppletie (ferrofumaraat: 3 x 200
mg (Pharmachemie)). Vlak voor de epoëtine-injectie
werd telkens een bloedmonster genomen. Hieraan
werden de o.a. Ret-He en de Hb-concentratie bepaald. 
In deel 1A werd de mogelijkheid van vroegdetectie van
epoëtine-non-responders onderzocht bij een Ret-He-
grenswaarde van 1,90 fmol/cel. 
In deel 1B werd gebruik gemaakt van de in deel 1A on-
derzochte vroegdetectie van de non-responders. Bij
Ret-He < 1,90 fmol/cel kreeg de patiënt een ijzersucro-
se-infuus (300 mg elementair ijzer (Venofer 15 ml in
300 ml 0,9% NaCl als intraveneus infuus over 90
minuten); maximaal tweemaal in de preoperatieve
periode). Onderzocht werd of donatie van 1 of meer ij-
zerinfusen leidde tot een afname van het percentage
non-responders.

2. Postoperatieve ijzerprotocol
Voor heup- en knieoperaties worden patiënten opgeno-
men op zondag; op maandag volgt de orthopedische
ingreep. De patiënt volgt een herstelprogramma in het
ziekenhuis van dinsdag t/m vrijdag en kan op zaterdag
het ziekenhuis verlaten.
Bij gezonde patiënten (preoperatief Hb > 8,1 mmol/l)
werd op elk van deze dagen een bloedmonster geno-
men waaraan werd bepaald: Hb, MCV, aantal reticulo-
cyten, Ret-He, CRP en ferritine.
Degenen die op de 3e of 4e dag na operatie een Ret-He
<1,90 fmol/cel hadden, kregen om en om wel of niet
een ijzerinfuus. Dit werd geregeld op het klinisch-
chemisch laboratorium (KC-lab), d.w.z. vanaf het KC-
lab werd naar de specialist doorgebeld of er een ijzerin-
fuus moest worden gegeven. Het infuus met
ijzersucrose bestond uit 300 mg elementair ijzer (in
ijzer(III)hydroxidesaccharose-complex; Venofer 15
ml) in 300 ml 0,9% NaCl als intraveneus infuus over 90
minuten; niet meer dan 1 infuus per patiënt. Voor het
volgen van de parameters na ontslag werden bloed-
monsters gebruikt die 1, 2, 4, 6 en 8 weken na ontslag
waren genomen door de trombosedienst. De groepen
met en zonder ijzersuppletie werden met elkaar verge-
leken; daarnaast werd het verloop van de Hb-concen-
tratie vergeleken met het verloop bij een historische
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controlegroep van 22 patiënten bij wie geen Ret-He-
bepaling was verricht en die geen ijzertoediening
hadden gehad.

Bepaling Ret-He 
De bepaling van de hemoglobinisatie van de reticulocy-
ten vond plaats in een apart laserkanaal van de hemato-
logische analyser Sysmex XE2100,8 parallel aan de Hb-
bepaling. 
De analyser kan de erytrocyten en de reticulocyten van
elkaar scheiden door de combinatie laser-scatter (door-
gaand) die het verschil in celgrootte detecteert, plus
laser-scatter (reflectie) die het fluorimetrische signaal na
aankleuring van RNA detecteert (erytrocyten bevatten
immers geen RNA, reticulocyten wel). Vervolgens kan
het systeem de hemoglobinisatie van de reticulocyt vast-
stellen door fluorimetrische meting van de inhoud van
de reticulocyten. De meting is kwantitatief en nauwkeu-

rig, met een variatiecoëfficiënt van ca. 1,5% (eigen
metingen) en neemt ca. 90 seconden in beslag. 
In de laboratoriumpraktijk onderscheiden we 2 Ret-
He-referenties, namelijk statisch (bij diagnostiek van
anemieën) en dynamisch (bij snelle wisselingen in de ij-
zerhuishouding). Voor statische bepalingen is de refe-
rentiewaarde van Ret-He 1,75 -2,40 fmol.5,6,10 Deze
waarden werden in ons laboratorium bevestigd bij 200
huisartspatiënten zonder hematologische afwijkingen.
Bij snelle wisselingen in de Fe-huishouding (dynamisch,
zie Figuur 2C ) wordt een andere ondergrens voor Ret-
He gehanteerd. Als na een operatie snelle daling van
Ret-He optreedt, is Ret-He < 1,90 fmol 3 dagen na de
operatie een goede indicator, die het tevens mogelijk
maakt om op de laatste dag van de opname nog klinisch
een Fe-infuus te geven. Dezelfde waarde is relevant
indien snelle daling optreedt in verband met preopera-
tieve epoëtinetoediening.

Tabel 1. Effect van epoëtine voor een orthopedische operatie (N=14). Hb = hemoglobine; Ret-He = Hemo-
globinisatiegraad van reticulocyten. Dimensies: Hb= mmol/l, Ret-He = fmol. Waarden <1,90 fmol zijn vet-
cursief weergegeven. N.B.: Ret-He is een veelbelovende parameter om non-responders te voorspellen.

Responders (N = 10)
patiënt nr.
A1 x 8,0 2,05 x 8,6 2,05 x 9,7 2,06 1,7 x
A2 x 7,5 2,09 x 8,0 1,85 x 9,1 1,82 1,6 x
A4 x 7,6 2,41 x 8,5 2,33 x 9,6 2,39 2,0 x
A5 x 6,5 2,21 x 7,4 1,84 x 7,8 1,97 1,3 x
A6 x 7,2 2,15 x 7,5 2,07 x 8,5 2,00 1,3 x
A9 x 7,4 x 7,7 2,20 x 8,3 2,07 0,9 x
A11 x 8,0 2,33 x 8,6 2,03 x 10,1 2,25 2,1 x
A13 x 7,4 2,09 x 7,8 2,17 x 8,5 1,1 x
A14 x 7,9 2,09 x 8,1 1,94 x 8,7 1,90 0,8 x
A15 x 7,5 2,24 x 8,1 2,09 x 8,8 2,09 1,3 x

gem. 7,5 2,20 8,0 2,10 8,9 2,10 1,4
Ret-He < 1,90 0x 2x(20%) 1x (10%)

Non-responders (N=4)
patiënt nr.
A3 x 8,5 2,01 x 8,8 1,89 x 9,2 1,87 0,7 x
A7 x 7,8 1,75 x 8,1 1,63 x 7,4 1,39 -0,4 x
A8 x 8,1 1,96 x 8,0 1,80 x 8,3 1,68 0,2 x
A12 x 7,5 2,18 x 7,1 1,73 x 8,1 1,76 0,6 x

gem. 8,0 1,98 8,1 1,76 8,3 1,68 0,3
Ret-He < 1,90 1x(25%) 4x(100%) 4x(100%)

(1) Hb1 = gemiddelde van Hb bij preoperatieve screening en Hb voor de eerste epoëtine-injectie 
(2) Hb = Hb3 - Hb1

Dag t.o.v. OK
epoëtine-injectie
meting

20 dagen voor OK
1e

13 dagen voor OK
2e

3 dagen voor OK
3e

OK
4e

Hb(2)

(mmol/l/3 wkn.)
Hb3 Ret-HeHb2 Ret-HeHb1

(1) Ret-He
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Ethiek en statistiek
Dit onderzoek volgde de gangbare praktijk in het Zie-
kenhuis Zeeuws-Vlaanderen. Alle patiënten werden
schriftelijk geïnformeerd over de interventies en de be-
handeling.
Aangezien er sprake is van een beschrijvend onderzoek,
werd van tevoren geen steekproefgrootte berekend,
werd er niet gerandomiseerd en werden geen statisti-
sche tests uitgevoerd.

RESULTATEN

In de periode december 2004 t/m februari 2006
werden 240 patiënten gescreend voor een heup- of
knievervangende operatie. Bij preoperatieve screening
hadden 35 patiënten een Hb 8,1 mmol/l. Deze
patiënten kregen de preoperatieve epoëtinebehande-
ling; 14 patiënten werden opgenomen in protocol 1A,
21 in protocol 1B.
Van de 205 patiënten met een preoperatief Hb > 8,1
mmol/l deden er 40 mee aan het postoperatieve ijzer-
protocol 2. 

1A. Vroegdetectie epoëtine-non-responders
De bevindingen van het vroegdetectieprotocol zijn sa-

mengevat in Tabel 1 en Figuur 1. 4 Van de 14 patiënten
waren non-responders (29%). In Tabel 1 zijn respon-
ders ( Hb3 weken 0,8 mmol/l; N=10) en non-re-
sponders ( Hb3 weken < 0,8 mmol/l; N=4) apart
weergegeven.
Van de 10 responders vertoonden twee patiënten (nr.
A2 en nr. A5), 13 dagen voor operatie functioneel ijzer-
tekort (Ret-He <1.90 fmol), bij patiënt A2 was dit 3
dagen voor operatie nog steeds aanwezig. Bij het
merendeel van de responders ontstond na epoëtine-
injectie géén ijzertekort. Van de 4 non-responders was
bij patiënt nr. A7 reeds voor de eerste epoëtine-injectie
een functioneel ijzertekort aanwezig. Bij alle 4 non-re-
sponders ontstond 13 dagen en drie dagen voor
operatie een functioneel ijzertekort t.g.v. de epoëtine-
injecties. 
Figuur 1A toont het gemiddelde verloop van Hb voor
responders en non-responders. Hieruit blijkt dat vroeg-
detectie van de non-responder niet mogelijk is op basis
van de Hb-meting. 
Figuur 1B toont een groot verschil in het gemiddeld
verloop van de hemoglobinisatiegraad der reticulocyten
tussen responders en non-responders. Hier is te zien dat
vroegdetectie van de non-responders wel mogelijk is op
basis van de Ret-He-meting. Een Ret-He-waarde <
1,90 fmol bij de 2e injectie blijkt te wijzen op mogelijke
non-respons.

Figuur 1. Het verloop van twee klinisch-chemische 
parameters tijdens preoperatieve epoëtinebehandeling
(injecties 3, 2 en 1 week voor een orthopedische operatie)
bij 14 patiënten met preoperatief Hb < 8,1 mmol/l. 
Na drie epoëtine-injecties hebben tien patiënten 

Hb 0,8 mmol/l (responders) en vier patiënten 
Hb < 0,8 mmol/l (non-responders)

A: Gemiddeld Hb verloop. Het verschil tussen toekomsti-
ge responders ( ) en non-responders ( ) is na een
week nog niet zichtbaar.

B: Gemiddeld verloop Ret-He. Er is een duidelijk verschil
tussen (toekomstige) responders ( ) en non-responders
( ). De hemoglobinisatiegraad van reticulocyten is
een vroegdetector van functioneel Fe-tekort t.g.v. epoë-
tine-injecties.

A B
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1B. Epoëtine-ijzerprotocol
De bevindingen van het epoëtine-ijzerprotocol zijn
samengevat in tabel 2, waarin responders (N=20) en
non-responders (N=1) afzonderlijk zijn weergege-
ven. Van de 20 responders vertoonden 11 patiënten
(55%) 13 dagen voor operatie een functioneel ijzerte-
kort; deze 11 patiënten kregen allen een ijzerinfuus. 3
Dagen voor operatie hadden 8 patiënten een functio-
neel ijzertekort, 6 van de acht patiënten kregen een ij-
zerinfuus, 2 waren niet bereikbaar. Bij deze patiënten
was het postoperatief herstel vergelijkbaar met dat
van de ‘responders’ bij wie Ret-He niet onder de
drempelwaarde kwam, en waren geen transfusies
nodig.
In deze groep kwam slechts 1 non-responder voor (5%).
Deze patiënt (nr. B8) kreeg wel tweemaal een ijzerin-
fuus; de Hb-stijging was 0,7 mmol/l. 

2. Postoperatieve ijzerprotocol
Van de 40 patiënten vertoonde 43% (N=17) op de 3e of
4e dag na de operatie een functioneel ijzertekort (Ret-
He < 1,90 fmol). 10 Van deze patiënten kregen een
infuus met ijzersucrose; 7 patiënten kregen geen ijzerin-
fuus. De bevindingen bij degenen met een functioneel
ijzertekort zijn als volgt (zie Figuur 2).
- CRP (Figuur 2A): de CRP-concentratie verliep bij de
groep met een ijzerinfuus hetzelfde als bij de groep
zonder ijzersuppletie: een snelle stijging na de operatie
en een snelle afname vanaf dag 3 na operatie. 4 Weken
na operatie was de CRP-concentratie weer rond het uit-
gangsniveau (referentiewaarde van CRP is 1-10 mg/l).
- Ferritine (figuur 2B): het ijzerinfuus leidde direct tot
zeer hoge concentraties ferritine (300-1400 µg/l),
terwijl dit hoognormaal bleef bij patiënten die geen ijzer
kregen (referentiewaarde van ferritine is 20-250 µg/l).

Tabel 2. Effect van epoëtine plus Fe-infuus (i.v. Fe) voor een orthopedische operatie (N=21). Hb = hemoglobine; Ret-He =
Hemoglobinisatiegraad van reticulocyten. Dimensies: Hb= mmol/l, Ret-He = fmol. Waarden <1,9 fmol zijn vet-cursief 
weergegeven. N.B.: Hemoglobinegraad van reticulocyten is veelbelovende parameter om non-responders te voorspellen.

Responders (N = 20)
patiënt nr.
B2 x 7,7 2,12 nee x 8,1 2,01 nee
B3 x 7,6 2,05 nee x nee
B4 x 8,1 2,09 nee x 8,3 2,04 nee
B5 x 7,6 2,21 nee x 8,4 1,82 ja
B6 x 7,6 2,00 nee x 8,5 1,98 nee
B7 x 8,1 2,03 nee x 8,9 1,62 ja
B9 x 7,9 2,20 nee x 8,3 2,33 nee
B10 x 7,8 2,21 nee x 8,3 2,06 nee
B11 x 7,4 2,15 nee x 7,6 1,60 ja
B12 x 8,1 2,12 nee x 8,4 1,75 ja
B13 x 7,9 2,24 nee x 8,4 1,85 ja
B15 x 7,6 2,34 nee x 8,2 2,04 nee
B16 x 8,2 2,34 nee x 8,9 2,32 nee
B17 x 6,9 2,04 nee x 7,6 1,71 ja
B18 x 7,6 2,00 nee x 8,5 1,81 ja
B19 x 7,3 1,98 nee x 8,0 1,69 ja
B20 x 7,8 2,10 nee x 8,6 1,85 ja
B21 x 7,9 2,32 nee x 8,1 1,91 nee
B22 x 7,7 2,17 nee x 8,2 1,64 ja
B23 x 7,6 2,21 nee x 7,8 1,78 ja

gem. 7,7 2,14 8,3 1,88
Ret-He < 1,90 0x 0x 11X (11X)

Non-responders (N=1)
patiënt nr.
B8 x 8,0 2,14 nee 8,0 1,86 ja

(1) Hb1 = gemiddelde van Hb preoperatief en Hb voor eerste epoëtine-injectie.  (2) Hb = Hb3 - Hb1
(3) patiënt niet bereikbaar voor Fe-infuus

epoëtine-injectie
bloedafname
meting

1e

20 dagen voor OK
2e

13 dagen voor OK
Hb2 Ret-He          i.v. FeHb1

(1) Ret-He        i.v. Fe
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Figuur 2: Het verloop van 4 klinisch chemische parame-
ters vóór, tijdens en na een orthopedische operaties. 7
Patiënten kregen vier dagen na OK een Fe-infuus (+),
tien patiënten kregen géén Fe-infuus (•). 
A: Verloop CRP, géén verschil in grafiek. 
B: Verloop ferritine, het Fe-infuus leidt tot hoge 

ferritinewaarden. 

- Ret-He (Figuur 2C): de hemoglobinisatiegraad van
reticulocyten, die bij deze patiënten 3 dagen na de
operatie was gedaald tot onder 1,90 fmol, steeg vanaf de
dag na het infuus en was binnen 3 dagen genormali-
seerd tot 2,20 fmol. Bij patiënten die geen ijzer kregen
steeg de Ret-He weliswaar weer tot boven 1,90 fmol,
maar bleef de hemoglobinisatie tot 6 weken na ontslag
laagnormaal (referentiewaarde van Ret-He is 1,75-2,40
fmol).
- Hb (Figuur 2D): bij patiënten die een ijzerinfuus
kregen, was het Hb in 4 tot 5 weken weer op 90% van
de uitgangswaarde, terwijl dat zonder ijzerinfuus ruim 8
weken duurde. Ook bij de (gemengde) historische
controles (2003), zonder ijzerinfuus, maar waarbij ook
patiënten zaten zonder functioneel ijzertekort, duurde
dit gemiddeld meer dan 8 weken (referentiewaarde van
Hb is 7,5-10,0 mmol/l).

DISCUSSIE

De bepaling van de hemoglobinisatie van de reticulocy-
ten (Ret-He) met de grenswaarde van 1,90 fmol/cel
blijkt een geschikte parameter te zijn voor de vroegde-
tectie van een functioneel ijzertekort, zowel in de pre-
operatieve fase om de reactie op epoëtine alfa te meten
als in de postoperatieve fase om onvoldoende herstel
van grote bloedingen te herkennen. De Ret-He-bepa-

A B

=

x 9,3 2,22 nee 1,6 x
x 8,5 1,87 nee(3) 0,9 x
x 9,5 1,98 nee 1,4 x
x 9,2 2,20 nee 1,6 x
x 9,5 1,89 ja 1,9 x
x 9,6 1,68 ja 1,5 x
x 8,7 2,16 nee 0,8 x
x 9,4 1,99 nee 1,6 x
x 8,2 2,13 nee 0,8 x
x 10,1 2,06 nee 2,0 x
x 9,1 2,29 nee 1,2 x
x 9,5 2,07 nee 1,9 x
x 9,2 2,32 nee 1,0 x
x 8,2 1,84 nee(3) 1,3 x
x 8,8 1,91 nee 1,2 x
x 8,5 1,78 ja 1,2 x
x 9,4 2,08 nee 1,6 x
x 8,9 1,86 ja 1,0 x
x 9,2 1,79 ja 1,5 x
x 8,7 1,74 ja 1,1 x

9,1 1,99 1,4
8X (6X)

8,7 1,74 ja 0,7

3e

3 dagen voor OK
4e

OK
Hb(2)

(mmol/l/3 wkn.)
Hb3 Ret-He    i.v. Fe
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ling met de hematologische analyser wordt van tevoren
ingepland en neemt ca. 90 seconden in beslag. De
uitslag kan dus direct worden omgezet in klinisch
handelen. 
Ret-He lijkt informatiever voor het meten van de ijzer-
status dan serumferritine, transferrinesaturatie en ZPP
(zink-protoporfyrine). Ret-He geeft informatie over de
momentane beschikbaarheid van ijzer en de benutting
van ijzer door het beenmerg. Van ferritine is gebleken
dat deze parameter na operatie nogal variabel is, ZPP
geeft alleen informatie over de lange termijn en ook de
transferrinesaturatie geeft na OK niet de momentane in-
formatie die nodig is als indicatie voor een ijzerinfuus.

In onze kleine steekproef van 14 orthopedische patiën-
ten waarin de mogelijkheid van vroegdetectie van non-
respons werd onderzocht (protocol 1A) reageerde
ongeveer 30% van de patiënten onvoldoende op de pre-
operatieve injecties met epoëtine alfa. Dit percentage
komt overeen met eerder gemelde ervaringen.3 De
non-responders zijn door meting van Ret-He 1 week na
de eerste epoëtine-injectie te onderscheiden. Een Ret-
He < 1,90 fmol is dus te gebruiken als vroegindicator
voor non-respons op epoëtine.
Bij toepassing van het preoperatieve epoëtine-ijzerproto-
col (1B) bij 21 patiënten kon het percentage responders
worden verhoogd tot 95%. Hierbij kregen patiënten met

een Ret-He < 1,90 fmol een infuus met ijzersucrose. Er
waren geen transfusies nodig bij deze patiënten en het
postoperatief herstel was vergelijkbaar met dat van de ‘re-
sponders’. Donatie van ijzerinfusen bij functioneel ijzer-
gebrek t.g.v. epoëtine-injecties verminderde het percen-
tage non-responders dus van 30% naar 5%.
Een consequentie van de preoperatieve protocollen is dat
patiënten vóór de epoetine-injecties naar het klinisch-
chemisch lab of een nabijgelegen prikpost moeten komen
t.b.v. bloedafname. De verpleegkundigen die de epoëtine-
injecties vaak thuis toedienen, mogen immers geen bloed
afnemen. Het ijzerinfuus moet in poliklinische setting
(dagbehandeling) plaatsvinden.

Bij toepassing van het postoperatieve protocol (2) bleek
een postoperatief Ret-He < 1,90 fmol op dag 3 of 4 na
OK een aanwijzing te geven dat er anemische reticulocy-
ten ontstaan. Dit is bij ongeveer de helft van de patiënten
te verwachten (in onze steekproef: bij 17 van de 40
patiënten). De grenswaarde van 1,90 fmol is in onze pro-
tocollen gekozen voor de 3e en 4e dag na de operatie,
maar gezien de snelle daling van Ret-He zou op een
eerder tijdstip een andere grenswaarde gelden. Bij dege-
nen die werden behandeld met een intraveneus infuus
met ijzersucrose, bleek het Hb eerder hersteld te zijn dan
bij degenen zonder infuus en bij de historische controles.
Dit bevestigt gegevens uit de literatuur dat ijzersucrose
voor het ijzerverlies kan compenseren.4 Bij deze patiën-
ten werd de stijging van CRP als gevolg van de operatie
bevestigd; deze stijging van cytokinen zou de resorptie en
distributie van oraal ijzer blokkeren. De hoge ferritine-
concentratie volgde na het ijzerinfuus, een teken van de
toegenomen opslag van ferritine in de macrofagen. Bij
degenen zonder ijzerinfuus is er blijkbaar minder ijzer be-
schikbaar, hoewel de ferritinewaarde hoognormaal bleven. 

C D

Figuur 2:
C: Verloop Ret-He, na Fe-infuus normaliseert de

hemoglobinisatiegraad der reticulocyten. 
D: Verloop Hb, tot 90% Hb-herstel ontstaat bij Fe-infuus

na 4-5 weken, zonder Fe-infuus na 8 weken. De histo-
rische Hb-herstelcurve (•) omvat 22 orthopedische
patiënten (OK uit 2003).
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In 5 jaar (2001 t/m 2005) werd via het Herstelplan in
het Ziekenhuis Zeeuws-Vlaanderen, bij een gemiddelde
van 250 heup- en knieoperaties per jaar, het aantal ge-
transfundeerde eenheden teruggebracht van 98 naar 16
zakken bloed per jaar. Door toepassing van de vroegde-
tectie van functioneel ijzergebrek en aanpak d.m.v. het
infuus met ijzersucrose kon in de laatste 6 maanden van
2005 zelfs geheel transfusievrij worden gewerkt. In dit
artikel is de effectiviteit van de protocollen apart onder-
zocht, maar in de praktijk worden de preoperatieve en
postoperatieve ijzerprotocollen gecombineerd toegepast.
Uit onze bevindingen blijkt dus dat de Ret-He-bepaling
in de orthopedische chirurgie een belangrijke plaats kan
hebben in het transfusievrij houden van de patiënten en
bij het versnellen van het herstel. Wellicht kan de
methode ook van waarde zijn bij het behandelen van
anemie bij kankerpatiënten met epoëtine. Dit wordt
momenteel nader onderzocht.

ABSTRACT

As part of aiming at a recovery plan without transfusion needs
several measures have been taken in our hospital in patients who
underwent major orthopaedic operations. One of those
measures is determining hemoglobinisation in reticulocytes (Hb
in Reti or Ret-He). This parameter enables us to detect func-
tional iron deficiency at an early stage and to correct it by means
of an infusion with iron sucrose (iron(III)hydroxide saccharose
complex). This method proves to be worthwhile for optimising
the response at preoperative epoetin alfa administration, the
proportion of non-responders decreasing from 30% to 5%.
Moreover, the method is useful during the postoperative phase

(before discharge). Dropping of Ret-He below 1,90 fmol at the
third or fourth postoperative day indicates functional iron defi-
ciency. Infusion with iron sucrose in these patients before
discharge allows promotion of postoperative recovery.
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SAMENVATTING

Ossale metastasen van een testiculair seminoom zijn zeer zeld-
zaam. Myelumcompressie veroorzaakt door een wervelmetastase
van een seminoom is nog niet eerder beschreven. Wij beschrijven
een casus van een 42-jarige man met een seminoommetastase op
het niveau C6. Chirurgische decompressie en stabilisatie gevolgd
door adjuvante chemotherapie resulteerde in volledige remissie
van de nieuwvorming met volledig neurologisch herstel.

INLEIDING

Metastasering van kwaadaardige aandoeningen naar de
wervelkolom komt veelvuldig voor. In veel gevallen
leiden wervelkolommetastasen tot myelumcompressie
met mogelijk ernstige neurologische uitvalsverschijnse-
len.1 Borst-, long- en prostaatkanker vertegenwoordigen
de meerderheid van de tumoren, die naar de wervelko-
lom metastaseren.2,3 Metastasering en myelumcompres-
sie door een testiculair seminoom is, kennelijk zeer
zeldzaam en niet nog eerder beschreven.
Wij beschrijven een ziektegeschiedenis van een patiënt
met cervicale myelumcompressie veroorzaakt door een
metastase van een seminoom. De ziektegeschiedenis is
ook uitzonderlijk doordat de therapie in opzet curatief
was. Patiënten met metastatische cervicale myelumcom-
pressie zijn doorgaans in een vergevorderde stadium hun
ziekte en in het algemeen zijn de diverse behandelmoge-
lijkheden palliatief en gefocust op het behoud van neuro-
logische functies. Een gemetastaseerde testiculair semi-
noom is een in opzet te cureren kiemceltumor.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Een 42-jarige man werd naar ons verwezen met progressieve
nekpijn. Sinds 1 week was er sprake van paresthesieën en krachts-

vermindering in beide armen. De voorgeschiedenis vermelde
een testiculair seminoom (pT1, stage IIb) die 2 jaar eerder
behandeld was middels een inguinale orchidectomie en radio-
therapie op de ipsilaterale pelviene en retroperitoneale lymfeklie-
ren.4 Lichamelijk onderzoek toonde bilateraal een verminderde
biceps- en tricepspeesreflex en een MRC-graad 4 parese van de
pols- en elleboogextensoren en van de polsflexoren.  Een MRI-

Cervicale myelumcompressie door een 
seminoommetastase

B.L.Ginsel, E.J.M. Mattijssen, J.W.R. Meyer en J.L.C. van Susante
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E-mail: jvansusante@alysis.nl

Figuur 1. 
A. Preoperatieve T2 sagittale MRI scan van de cervica-

le wervelkolom. Er is ernstige destructie van het cor-
pus van C6 met een kyfotische collaps. Tevens is er
duidelijk protrusie van een tumormassa zichtbaar
welke leidt tot compressie van het myelum. 

B. Preoperatieve T2 transversale MRI scan van de cer-
vicale wervelkolom. Er is een grote paravertebrale
wekedelen tumor zichtbaar op het niveau van C6.
Het spinale kanaal is volledig afgesloten, indicatief
voor ernstige myelumcompressie.

C. Laterale conventionele opname van de cervicale wer-
velkolom 2 maanden na decompressie en stabilisatie
met een autologe botspaan uit de bekkenkam. De
incorporatie van de botspaan is nog gaande.

D. Postoperatieve T2-gewogen MRI-scan toont een sagit-
tale coupe 3 maanden na chemotherapie. Er is com-
plete remissie van de tumor. Het sagittale alignement
is hersteld. Er is nog beenmergoedeem zichtbaar wat
indicatief is voor nog doorgaande botremodellering.
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scan van de cervicale wervelkolom toonde een grote paraverte-
brale massa en destructie en collaps van C6 (Figuur 1a en b).
Tevens was er protrusie van de tumor in het wervelkanaal met
myelumcompressie van C5 tot C7. Er werden geen andere
laesies gevonden met botscintigrafie of op conventionele tho-
raxopnames. De differentiaaldiagnose omvatte gemetastaseerd
seminoom of andere maligniteit. Vanwege de progressieve neu-
rologische veranderingen werd er besloten tot een anterieure
decompressie met stabilisatie. Een linker anterieure benadering
werd gebruikt, mede omdat de tumormassa zich voornamelijk
rechts paravertebraal bevond. De peroperatieve vriescoupe
toonde een maligniteit met hoge verdenking op gemetastaseerd
seminoom. Er werd een resectie van het corpus C6 verricht met
excisie van het posterieure longitudinale ligament. Hiermee werd
een volledige decompressie van het myelum en de wortel C6
bereikt. Een intercorporele spondylodese C5-C7 werd verricht
met een autoloog botspaan uit de crista iliaca. Vervolgens werd
een anterieure stabilisatie verricht met een voor de halswervelko-
lom ontworpen hoekstabiele plaat (Synthes, Zeist, Nederland). 
Er deden zich geen perioperatieve complicaties voor. De
cervicale wervelkolom werd gedurende 6 weken geïmmobili-
seerd met een semirigide orthese. Vervolgens werd de patiënt
chemotherapeutisch behandeld met 4 standaard BEP-kuren
(Bleomycine, Etoposide en Cisplatine). Histopathologisch on-
derzoek toonde een uniforme clear cell tumor met alveolair
groeipatroon gemengd met ontstekingscellen. De tumor was in
het beenmerg deels necrotisch (Figuur 2). De tumor was
positief voor ‘placental like alkaline phosphatase’ (Figuur 2).
Het histopathologisch beeld was vrijwel identiek aan dat van het
eerdere testiculaire seminoom.
Een 2 maanden postoperatief vervaardigde röntgenopname van
de cervicale wervelkolom toonde goede incorporatie van de bot-
spaan en hertsel van het sagittale alignement (Figuur 1c). 
3 Maanden na de chemotherapie toonde de MRI-scan een
complete remissie van de tumor (Figuur 1d). Er was beenmerg
oedeem zichtbaar in de intercorporele botspaan, een beeld dat
past bij een voortschrijdende botremodellering. De paresthe-
sieën in beide armen verdwenen in de eerste weken na de mye-
lumdecompressie. Ook de kracht in beide armen herstelde in de
daaropvolgende weken. Momenteel, 18 maanden postoperatief
was tumor nog steeds in volledige remissie.

DISCUSSIE

Myelumcompressie door tumormetastasen in de wer-
velkolom vormt een oncologisch alarmsignaal dat direct
om adequate behandeling vraagt om verdere neurologi-
sche schade te voorkomen. Tot recent was radiotherapie
de gouden standaard, de laatste jaren is de rol van chi-
rurgische decompressieve al dan niet met geïnstrumen-
teerde (reconstructieve) spondylodese duidelijk toege-
nomen.5 In een prospectief gerandomiseerde studie in
een groep van 101 patiënten demonstreerde Patchell et
al. de superioriteit van chirurgische decompressie en sta-
bilisatie van metastatische myelum compressie gevolgd
door radiotherapie boven radiotherapie alleen.6 De
patiënten die geopereerd waren behielden of verwier-
ven een significant betere ambulatiore status. Deze be-

vindingen worden gesteund door een recente meta-
analyse naar de behandeling van myelumcompressie
door metastasen.7
In deze casus was de myelumcompressie het gevolg van
een testiculair seminoommetastase. Een ossale meta-
stase van een seminoom is zeer zeldzaam en een lokali-
satie in de wervelkolom is, voor zover ons bekend, nog
nooit eerder gerapporteerd. Naar onze mening is het
discutabel of het in deze casus een ware spinale metastase
betreft. Testiculaire seminomen metastaseren eerder
naar lymfeklieren en mogelijk was er sprake van een
directe transforaminale doorgroei van een paravertebrale
lymfekliermetastase in het wervellichaam van C6. Deze
mogelijkheid wordt gesteund door de preoperatieve
transversale MRI-scan op niveau C6 (Figuur 1b). 
Seminomen zijn erg gevoelig voor zowel chemo- als ra-
diotherapie. Een primaire behandeling met radiothera-
pie alleen is overwogen, maar een aantal argumenten
deden ons besluiten tot decompressieve chirurgie. Ten
eerste, röntgenopnames en de MRI-scan toonden een
collaps van het wervellichaam van C6 met als gevolg een
angulaire kyfose. 
Dit probleem zou niet aangepakt worden met radiothe-
rapie; radiotherapie alleen zou het alignement zelfs
kunnen verslechteren. Ten tweede was er progressieve
neurologische uitval op een hoog cervicaal niveau,
waarbij zelfs als de tumor radiotherapiegevoelig zou
blijken te zijn, de decompressie langer een langere tijd in
beslag zou nemen dan met een chirurgische spoedde-
compressie. Ten derde was er een hoge verdenking op
een metastase van het eerder gediagnosticeerde
seminoom en het werd daarom gekozen voor een in
opzet curatieve behandeling. Adjuvante chemotherapie

Figuur 2. Histologisch preparaat van het verwijderde
wervellichaam. Trabeculair bot wordt omringd door
beenmerg en deels necrotische clear cell tumor. Linker
kader: duidelijke tumoraankleuring met ‘alkaline
phosphate’-kleuring. Rechter kader: monster van het
paravertebrale deel van de tumor alwaar het meer vita-
le deel van de tumor werd aangetroffen.
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was geïndiceerd om zowel de cervicale tumorrest als
mogelijke andere metastases te behandelen. Het is onze
mening dat de behandeling van metastatische myelum-
compressie geïndividualiseerd behoord te zijn. Er is een
rol voor zowel radiotherapie, chemotherapie als voor
chirurgische decompressie. Hoe deze drie modaliteiten
het best gecombineerd kunnen worden, kan het best
worden beslist door een multidisciplinair team.1

ABSTRACT

Osseus metastases of testicular seminoma are rare. Metastatic
spinal cord compression due to a testicular seminoma to the
spine has not been described so far. We report a case of a 42 year
old male with spinal cord compression from such a metastatic
lesion at the vertebral level C6. Surgical decompression and sta-
bilization, followed by adjuvant chemotherapy resulted in
complete remission of the neoplasm with neurological recovery.
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SAMENVATTING

Dit artikel bespreekt een ongebruikelijke lokalisatie en behande-
ling van een longcarcinoommetastase in de vinger.

INLEIDING

Het skelet is een vaak voorkomende plaats voor meta-
stasen van een longcarcinoom, echter metastasen naar
de vingers komen niet vaak voor.1,2 Primaire tumoren
van het vingerskelet worden wel vaker beschreven en
ook pathologische fracturen op basis van tumoren van
het handskelet komen frequenter voor. 
Hier wordt een 79-jarige man met een fractuur door
een metastase van een aanvankelijk onbekende primaire
tumor beschreven. Op basis van het bij operatie verkre-
gen weefsel werd de diagnose plaveiselcarcinoom van de
long gesteld. Voorts werd een ongebruikelijke therapie
toegepast waarbij de vinger werd behouden.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Een 79-jarige man blesseerde de rechter ringvinger bij het bui-
tenzetten van de vuilniszakken. In de 3 weken voorafgaande aan
het incident was er al sprake van een vage pijn in de betreffende
ringvinger. Verdere anamnese leerde dat patiënt i.v.m. perifeer
en centraal vaatlijden reeds een femoropopliteale bypass links,
een revisie daarvan en een aorto-bifemorale bypass heeft
ondergaan. Verder rookt de patiënt en heeft hij een hypercholes-
terolemie.
Bij lichamelijk onderzoek was er sprake van een forse zwelling
van de rechter ringvinger ter plaatse van de middenfalanx. Er
waren er abnormale bewegelijkheid en crepitaties ter plaatse. 
Radiologisch onderzoek laat een fractuur zien door een patholo-
gisch proces in de middenfalanx van de rechter ringvinger. Er was
sprake van irregulare osteolyse en corticale destructie (Figuur 1).
Op basis van het röntgenbeeld en de verdenking op een malig-
niteit, werd in afwachting van de analyse door een internist, de
aangedane vinger geïmmobiliseerd middels een kokertje over
het PIP- en DIP-gewricht.

Analyse door de internist leverde geen aanwijzingen op voor een
primaire tumor. Derhalve wordt besloten onder regionale anes-
thesie een biopsie te verrichten van het pathologisch proces in
de middenfalanx. Peroperatief was er duidelijk sprake van patho-

Metastase van een longcarcinoom naar de vinger. 

T. Gosens

Dr. T. Gosens, orthopedisch chirurg, afdeling Orthopedie, 
St. Elisabeth Ziekenhuis, Hilvarenbeekseweg 60, 
5022 GC Tilburg.
Correspondentie: dr. T. Gosens
E-mail: t.gosens@planet.nl

Figuur 1. Röntgenfoto’s waarop de fractuur door het
pathologisch proces in de middenfalanx van de rechter
ringvinger zichtbaar is. Er is sprake van irregulaire 
osteolyse en corticale destructie.

Figuur 2. Peroperatieve foto toont pathologisch weefsel,
waarbij na verwijderen ervan de middenfalanx uitge-
hold en instabiel is.
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logisch weefsel. Na verwijderen van het pathologische weefsel
bleek de middenfalanx dermate uitgehold en instabiel dat er
noodzaak bestond om deze te stabiliseren (Figuur 2). Er werd
gekozen de holte op te vullen met een interponaat van
botcement en niet de vinger te amputeren, gezien het feit dat er
nog geen diagnose gesteld was (Figuren 3 en 4). Histopatholo-
gisch onderzoek toonde een plaveiselcelcarcinoom en de op
grond van deze bevinding vervaardigde CT-thorax toonde een
longtumor in de linker bovenkwab.
Vanwege de slechte cardiovasculaire conditie van patiënt werd
van een curatieve operatieve behandeling van de longtumor
afgezien en werd hij behandeld met radiotherapie op de
primaire tumor en op de rechter ringvinger.
Zes maanden postoperatief was er geen progressie van de groei
van het longcarcinoom maar had de patiënt nog steeds enige
pijnklachten aan ter plaatse van de vinger. De operatiewond was
goed genezen en het bewegingstraject van het DIP-gewricht
bedroeg 60°/15°/0°, van het PIP-gewricht 70°/30°/0°. Er
was geen rotatieafwijking van de vinger. 
Gezien het goede functionele bewegingstraject van de vinger
voor de activiteiten van het dagelijks leven zag patiënt van een
amputatie van deze vinger af.

DISCUSSIE

Tumormetastasen naar het handskelet zijn zeldzaam.
Differentiaal diagnostisch moet bij irregulaire osteolyse
en corticale destructie van het handskelet naast primaire
tumoren zoals chondromen ook worden gedacht aan os-
teomyelitis, reumatoïde arthritis of jicht. Metastasen van
een bronchogeen carcinoom zijn verreweg het meest
frequent.3 Ook zijn metastasen van een mammacarci-
noom, coloncarcinoom en niercelcarcinoom zijn be-
schreven.1,4,5

De behandeling van dergelijke metastasen bestaat bij
pathologische fracturen over het algemeen uit ampu-

tatie van de vinger c.q. resectie van de betrokken straal.
Bij radiotherapie gevoelige tumoren kan bij voldoende
resterend bot uiteraard worden gekozen voor radiothe-
rapie alleen.
Deze casus werd in het diagnostische traject niet geko-
zen voor amputatie maar voor ‘debulking’ en stabilisatie
middels een interponaat van botcement waarna de
vinger werd bestraald. Vanwege het goede functionele
resultaat en de wens van patiënt de vinger te behouden
werd derhalve niet de meest beschreven behandelings-
methode gevolgd.3

ABSTRACT

This paper illustrates an unusual localisation and treatment of a
lung carcinoma metastases in a finger.
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Figuur 3. Peroperatieve foto waarop het interponaat
van botcement in de middenfalanx is ingebracht.

Figuur 4. Röntgenfoto van de aangedane vinger toont
het interponaat van botcement in situ.
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SAMENVATTING

Een intra-articulair hemangioom in de knie kan leiden tot recidi-
verende haemarthros. Het vinden van de oorzaak hiervan kan
lastig zijn. Excisie wordt artroscopisch of via een artrotomie
verricht, waarbij bloedleegte achterwege gelaten dient te worden.

INLEIDING

Knieklachten bij adolescenten kunnen vele oorzaken
hebben. Een relatief zeldzame, en daardoor vaak over
het hoofd geziene oorzaak, is het intra-articulaire he-
mangioom. Hier bespreken we een casus en gaan verder
in op de etiologie, diagnostiek en behandeling.

ZIEKTEGESCHIEDENIS 

Een gezonde jongen met blanco voorgeschiedenis, ontwikkelde
op 11-jarige leeftijd een haemarthros van de rechter knie na een
val. Deze verdween spontaan, maar recidiveerde nog enkele
malen spontaan. Bij lichamelijk onderzoek na het verdwijnen van
de haemarthros was er een normale functie van de knie zonder
pijnklachten. De conventionele röntgenopnamen toonden geen
afwijkingen. 
2 Jaar na de eerste haemarthros werd een artroscopie van de
rechter knie verricht, waarbij het beeld van een synovitis werd
gezien. Er werden synoviumbiopten genomen, welke door de
patholoog-anatoom werden beoordeeld als het beeld passend
bij een synovitis villonodularis pigmentosa. Deze diagnose
kwam echter niet overeen met het macroscopische beeld, zoals
gezien tijdens de artroscopie. Gekozen werd voor een expecta-
tief beleid, maar er bleef sprake van recidiverende spontane hae-
marthros. Nog 2 jaar later, de patiënt was dan vijftien jaar oud,
werd opnieuw een artroscopie van de rechter knie verricht.
Hierbij werd een synovitis gezien. Ook deze keer werden de sy-
noviumbiopten door de patholoog-anatoom gediagnosticeerd

als passend bij synovitis villonodularis pigmentosa. Dit kwam
nog steeds niet overeen met het macroscopische beeld tijdens
artroscopie.
Aangezien de patiënt recidiverende spontante haemarthros van
de rechter knie bleef ontwikkelen, werd hij gezien door de he-
matoloog. Deze vond geen verhoogde bloedingsneiging. 
Op 19-jarige leeftijd had hij nog vrijwel ieder jaar een spontane
haemarthros van de rechter knie doorgemaakt. Besloten wordt
opnieuw een artroscopie van de rechter knie te verrichten,
echter ditmaal zonder bloedleegte. Nu werd er een evidente
afwijking in de bursa suprapatellaris gezien, imponerend als een
hemangioom (Figuur 1).
Via een kleine artrotomie wordt de zwelling geëxcideerd. Het
postoperatieve beloop was ongestoord, met name trad er geen
nabloeding op. Pathologisch-anatomisch onderzoek van het
geëxcideerde weefsel toonde het beeld van een synoviaal he-
mangioom. Patiënt herstelde volledig en een haemarthros is na
7 jaar follow-up niet meer opgetreden. 

DISCUSSIE

Intra-articulaire synoviale hemangiomen zijn betrekke-
lijk zeldzaam en worden vooral gezien bij adolescenten.
De knie is het voorkeursgewricht, maar ze kunnen ook in
andere synoviale gewrichten optreden.1-3 Recidiverend
pijn en spontane haemarthros zijn de belangrijkste

Knieklachten ten gevolge van een intra-articulair 
hemangioom
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Figuur 1. Artroscopisch macroscopisch beeld van het
intra-articulaire hemangioom. Er is geen bloedleegte
gebruikt, waardoor het hemangioom gevuld en daardoor
duidelijk zichtbaar is.
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anamnestische gegevens, terwijl het beeld bij lichamelijk
onderzoek vaak past bij dat van een meniscuslaesie.
Soms is er een zwelling palpabel. 
Bij twijfel over de diagnose is een MRI van de knie geïn-
diceerd, alvorens over te gaan tot artroscopie. De aan-
vullende waarde van een MRI zit met name in het
aantonen van het hemangioom. Daarnaast kunnen de
precieze lokalisatie, de afmeting en de samenhang met
omliggende structuren beoordeeld worden.4-6 Indien
de lokalisatie niet precies bekend is, kan de afwijking
tijdens artroscopie over het hoofd gezien worden.
Tevens bepaalt de lokalisatie de meest optimale plaatsing
van de ‘portals’ tijdens de artroscopie, die soms anders is
dan gebruikelijk. Een angiografie heeft geen meerwaar-
de ten opzichte van MRI aangezien het wel de vasculaire
aard van de afwijking kan aantonen, maar geen zekere
diagnose geeft.4
Indien wordt overgegaan tot artroscopie van de knie is
het van essentieel belang dat de bloedleegte achterwege
gelaten wordt. Ten tijde van bloedleegte is het heman-
gioom vaak niet gevuld en toont het zich derhalve niet
als een synoviale zwelling. In de beschreven casus werd
daardoor de afwijking in eerste instantie bij artroscopie
over het hoofd gezien. Daarnaast kan het hemangioom
door hoge hydrostatische druk tijdens artroscopie dicht
gedrukt worden en daardoor minder goed zichtbaar
zijn.7 Hiermee dient rekening gehouden te worden tij-
dens de artroscopie. Excisie van de zwelling kan soms
artroscopisch gedaan worden. Vaak lukt dit echter niet
en wordt overgegaan tot een miniartrotomie. Belangrijk
is dat het hemangioom in zijn geheel geëxcideerd wordt
om recidief te voorkomen.
Na excisie dient de diagnose bevestigd te worden door
pathologisch-anatomisch onderzoek. Differentiaal dia-
gnostisch kan er nog gedacht worden aan niet-specifieke
synovitis of bursitis, synovitis villonodularis pigmentosa,
nodulaire synovitis, of een georganiseerd hematoom.8
Behandeling dient niet te lang uitgesteld te worden
vanwege de moeilijkere excisie bij een uitgebreid he-

mangioom en de kans op kraakbeenschade door recidi-
verende heamarthros.9

ABSTRACT

Knee pain in adolescents can have may causes. Recurrent hae-
marthros can be due to an intra-articular haemangioma. The ha-
emangioma is often missed with arthroscopy using a tourniquet.
The diagnosis can be made on a pre-operative MRI-scan, which
shows the exact size and location. The lesion can be excised
through arthroscopy or arthrotomy, without using a tourni-
quet. Delayed treatment can lead to cartilage damage caused by
recurrent haemarthros.
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Selectie van verslagen uit de najaarsvergadering van de
NOV op 12 en 13 oktober 2006 te Veldhoven

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

Inleiding:
Doel is om te evalueren in hoeverre MRI kosteneffectief
kan worden ingezet om diagnostische artroscopieën te
voorkomen bij patiënten met niet-acute knieklachten en
hoge klinische verdenking op intra-articulaire pathologie
volgens criteria opgesteld in de ‘Consensus Arthroscopie’
van de NOV. 

Materiaal en Methoden:
In een prospectieve studie, uitgevoerd in het Haga zie-
kenhuis, LUMC, en Medisch Centrum Haaglanden en
werden 584 patiënten met hoge klinische verdenking
op intra-articulaire pathologie volgens de NOV-criteria
geïncludeerd. Bij alle patiënten werd een MRI vervaar-
digd. Patiënten met een positieve MRI (indicatie voor
therapeutische artroscopie, groep A) ondergingen een
artroscopie, patiënten met een negatieve MRI werden
gerandomiseerd verdeeld over twee behandelstrate-
gieën: conservatieve behandeling (groep B) of artrosco-
pie (groep C). De ingestelde behandeling werd als
effectief beschouwd als na zes maanden de Noyes func-
tieschaal 10% of meer was gestegen. Er werd een kos-
tenanalyse verricht waarbij strategieën met en zonder
MRI werden vergeleken.

Resultaten:
249 Patiënten (50.3%) hadden een positieve MRI
(groep A). 149 Patiënten (25.5%)  werden ingedeeld in
groep B and 141 (24.2%) in groep C. Na 6 maanden
was er een verschil van 5,1% (± 10,0%) in aantal effectief
behandelde patiënten in groep B ten opzichte van C.
Door minder verlies aan productiviteit waren de totale
maatschappelijke kosten € 128 (± € 488) lager voor de
strategie met MRI.

Conclusie:
MRI kan zonder additionele maatschappelijke kosten
en zonder nadelige gevolgen voor het functioneren
worden ingezet om diagnostische artroscopieën te
voorkomen bij patiënten met niet-acute knieklachten en
hoge klinische verdenking op intra-articulaire patholo-
gie volgens criteria van de ‘Consensus Arthroscopie’ van
de NOV.

P. Vincken, L. Coene, R. Bloem, S. de Lange en 
P. Van Luyt.

Effectiviteit en kosten van MRI-triage voor artroscopie bij patiënten met niet-
acute knieklachten en hoge klinische verdenking op intra-articulaire pathologie

Introductie:
Klinische effectiviteit van gewrichtsdistractie is aange-
toond in behandeling van ernstige enkelartrose. De
huidige studie beschrijft de eerste resultaten van ge-
wrichtsdistractie bij knieartrose. 

Methoden:
Relatief jonge patiënten met pijnlijke gonartrose, die in
aanmerking kwamen voor een totale knieprothese
werden geïncludeerd. Twee externe fixateurs die het ti-
biofemorale gewricht overbruggen, werden geplaatst.
Gewrichtsdistractie werd stapsgewijs uitgevoerd tot
5mm. Intra-articulaire vloeistofdruk werd gemeten.
Mechanische ontlasting van het kraakbeen werd gecon-
troleerd op röntgenfoto’s. Klinische effectiviteit werd

geëvalueerd m.b.v. een VAS voor pijn, een gemodifi-
ceerde WOMAC-vragenlijst en lichamelijk onderzoek. 

Resultaten: 
Zes patiënten (48 ± 3yr) met ernstige knie artrose zijn
behandeld gedurende 3 (n=3) of 2 (n=3) maanden.
Intra-articulaire vloeistofdruk was 1.1 ± 0.2kPa
gedurende ontspanning en 8.2 ± 2.4kPa gedurende
belasting, terwijl het kraakbeen mechanisch ontlast
werd tijdens distractie (aangetoond op röntgenfoto’s).
Deze combinatie wordt verondersteld belangrijk te zijn
voor voeding van het kraakbeen. Pijn en belemmering
in dagelijks functioneren waren erg hoog voor behande-
ling, 75 ± 5% en 64 ± 7% van de maximale score en ver-
minderden significant 1 jaar na behandeling tot 14 ± 6%

Gewrichtsdistractie als behandeling voor ernstige knieartrose
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en 7 ± 3%, respectievelijk. Klinische conditie was 34 ±
9% voor behandeling en steeg tot 88 ± 7%. Knieflexie
bleef normaal. Er werden geen verschillen gevonden in
klinische effectiviteit van een 2- of 3 maanden durende
distractie. Klinische effectiviteit bleef bestaan gedurende
het tweede follow-upjaar. 

Conclusie: 
Klinische effectiviteit was verrassend snel en goed en
blijft tot minimaal 2 jaar bestaan. Gewrichtsdistractie is

een veelbelovende behandeling voor ernstige knieartro-
se en kan de noodzaak voor een totale knieprothese uit-
stellen.

F. Intema, A.C.A. Marijnissen, F.P.J.G. Lafeber. 
Afdeling Reumatologie & Klinische Immunologie, 
Universitair Medisch Centrum Utrecht.
P.M. van Roermund, R.M. Castelein, A.C. van Rinsum, afdeling
orthopedie, Universitair Medisch Centrum Utrecht.

Inleiding en vraagstelling:
Geluid kan schadelijk zijn voor het gehoorsorgaan en
blijvend gehoorsverlies veroorzaken. Daarom zijn in de
ARBO wetgeving geluidsvoorschriften vastgelegd over
maximaal toegestane geluidsdagdosis en geluidsniveau
voor werknemers. In deze studie presenteren wij de re-
sultaten van geluidsmetingen op de orthopedische OK
van een algemeen ziekenhuis, welke getoetst worden
aan de ARBO wetgeving.

Methode: 
Er werd in totaal negen maal gemeten bij een TKP, ge-
cementeerde THP en ongecementeerde THP. De
metingen werden verricht met een stopwatch en deci-
belmeter, welke gedurende de operatie binnen 10-20
cm van het oor van de operateur werd gehouden. Van
metingen boven de 80 dB werden duur en geluidsni-
veau genoteerd. 
Deze metingen werden achteraf omgerekend tot een be-
lastingsduur op het niveau van 80 dB. Bij elkaar opgeteld
mag de wettelijk toegestane geluidsdagdosis van 80 dB
gedurende 8 uur per dag niet overschreden worden.

Resultaten:
Belastingsduur op niveau van 80 dB per operatie:

TKP THP gecementeerd THP ongecement.
3 uur 3 min 6 uur 9 min 4 uur 58 min
6 uur 12 min 6 uur 14 min 5 uur 30 min
8 uur 8 min 6 uur 49 min 6 uur 46 min

Hoogst gemeten geluidsniveau 107 dB.

Conclusie:
Het geluidsniveau op de orthopedische OK overschrijdt
regelmatig het in de ARBO wetgeving maximaal toege-
stane geluidsniveau van 80 dB. De geluidsdagdosis van
8 uur wordt niet overschreden bij het verrichten van een
van deze 3 ingrepen. Worden er meer van dergelijke
ingrepen op 1 dag door 1 operatieteam verricht, dan
wordt de maximale geluidsdagdosis ruim overschreden. 

E.W. Zwitser, W.J.Willems, F. de Nies, afdeling orthopedie
OLVG, Amsterdam

Geluidsmeting op een orthopedische OK 

Introductie: 
Verschillende studies hebben aangetoond dat een mini-
male cementmanteldikte van 2 mm noodzakelijk is om
vroeg falen van totale heupprothesen te voorkomen. In
Frankrijk is echter een techniek ontwikkeld waarbij
gebruik gemaakt wordt van een kanaalvullende steel, re-
sulterend in een extreem dunne cementmantel, die toch
uitstekende resultaten boekt. Dit fenomeen van goede
resultaten met 2 totaal verschillende technieken, ook
wel de ‘French Paradox’ genaamd, is geanalyseerd in de
huidige studie.

Methoden: 
In eindige-elementenmodellen is de maat van de steel
en de resulterende cementmanteldikte en de botkwali-
teit rondom het cement gevarieerd. Het effect van steel-
maat en botkwaliteit op scheurvorming in het cement
en op stabiliteit is geanalyseerd.

Resultaten: 
Het aantal cementscheuren in de cementmantel was af-
hankelijk van de maat van het implantaat en de botkwa-
liteit rondom het cement. Kleinere stelen veroorzaakten

De ‘French Paradox’: een eindige-elementenanalyse van het effect van 
cementeringstechnieken op de stabiliteit van de heupprothese en scheurvorming
in de cementmantel
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meer cementscheuren. De scheurvorming was hoger
wanneer de cementmantel omringd werd door trabecu-
lair bot en lager wanneer de cementmantel ondersteund
werd door corticaal bot. De stabiliteit van de recon-
structie was beter bij grotere stelen en wanneer het
cement omringd werd door corticaal bot.

Discussie: 
De resultaten geven aan dat de ‘French Paradox’ ver-
klaard kan worden door een mechanische analyse. Het
feit dat kanaalvullende stelen klinisch goed presteren is

waarschijnlijk te danken aan de lagere cementspanningen
en verhoogde stabiliteit. ‘Undersized’ stelen zijn succes-
vol wanneer het cement goed wordt gepressuriseerd en
ondersteund wordt door corticaal bot.

Dennis Janssen, Jantien van Aken, Nico Verdonschot,
Orthopaedic Research Laboratory, UMC Sint Radboud
Nijmegen.
Thierry Scheerlinck, Department of Orthopaedic Surgery and
Traumatology, Academic Hospital of the Vrije Universiteit
Brussel (AZ-VUB), Brussels, Belgium.

Inleiding en vraagstelling:
Postoperatieve pijn kan de mobilisatie beperken. Het
gebruik van morfine preparaten kan morbiditeit verho-
gend werken en daardoor mobilisatie bemoeilijken.
Ons doel was het bepalen van het effect van continue
intra-articulaire infusie van ropivacaïne bij de hemi knie-
arthroplastiek, op de morbiditeit en postoperatieve pijn,
de snelheid van mobilisatie, de kniefunctie en de opna-
meduur. 

Methode: 
In een prospectieve cohort-studie werden 80 patiënten
geincludeerd. Groep 1 (40 patiënten) werd geopereerd
onder spinaal anesthesie met bupivacaïne 0,5% en
morfine 1%. Groep 2 (40 patiënten) werd geopereerd
onder spinaal anesthesie met alleen bupivacaïne, gecom-
bineerd met locale infiltratie met 80 cc ropivacaïne
0,2%. Een epidurale catheter werd intra-articulair ach-
tergelaten. Subgroep 2a (25 patiënten) kreeg de
volgende ochtend 20 cc 0,75% ropivacaïne toegediend,
deels intra articulair en deels subcutaan, onder het ver-
wijderen van de pijncatheter. Subgroep 2 b (15 patiën-
ten) kreeg dezelfde behandeling en tevens een continue

Inleiding en vraagstelling:
Het korte termijn herstel na een totale knieprothese
(TKP) is grotendeels afhankelijk van de initiële wondge-
nezing. Hematoomvorming kan lijden tot langere wond-
lekkage met een negatief effect op range of motion, 
postoperatieve pijn en infectie.
Om hematoomvorming te verminderen zijn primaire
hemostase en weefselherstel essentieel. Groeifactoren,
met name afkomstig uit trombocyten, spelen een belang-
rijke rol in de biochemische cascade bij weefselherstel.
Het doel van deze studie was het bepalen van het effect

van autoloog trombocyten concentraat op bloedverlies,
wondlekkage, range of motion, pijnreductie en uit-
komstscores wanneer gebruikt in knieprothesiologie.

Methode:
96 patiënten die een totale knie operatie ondergingen
werden gerandomiseerd in twee groepen. In de studie-
groep werd autoloog trombocyten concentraat (bevat-
tende groeifactoren en fibrine) aangebracht bij het
sluiten van de wond. Het perioperatieve hemoglobine

pompinfusie van 4 cc ropivacaïne 0,2% per uur toege-
diend via deze pijncatheter. De infusie duurde van direct
postoperatief tot de volgende ochtend. 

Resultaten: 
Groep 1: 8 patiënten liepen vertraging op vanwege mis-
selijkheid. De NRS pijnscore was gemiddeld 3,3 (2-8).
De gemiddelde opname duur: 6,6 dagen (4-11). 
Groep 2: De NRS was gemiddeld 2 (0-7). De gemid-
delde opnameduur: 3,8 dagen (2-7). Tussen de sub-
groepen was geen verschil meetbaar. 

Conclusie: 
patiënten met perioperatieve intra-articulaire ropivacaï-
ne als pijnbestijding ervaren minder morbiditeit en pijn,
hebben een snellere mobilisatie met goed functiebereik,
bij een onverminderd laag complicatiepercentage en
uitstekende patiënten tevredenheid. 

D.J. Bruijn, G.S. de Wolf, M. Kroon, H.J., Achterberg, J.A.M.
de Haas. Leyenburg ziekenhuis afd orthopaedie, afd anesthesie.
Den Haag

Snelle mobilisatie en kortere opnameduur met continue intra-articulaire 
ropivacaine bijde hemi-arthroplastiek van de knie, een prospectieve cohort studie

Het gebruik van autoloog trombocytenconcentraat bij totale knieprotheses, 
een gerandomiseerde studie
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gehalte, de perioperatieve range of motion, hematoom-
vorming, aantal dagen wondlekkage en complicaties
werden verzameld. De pijnscore (VAS), IKSS, 12
questionnaire score and SF-36 score werden genoteerd
op vaste tijdstippen.

Resultaten:
Er was geen significant verschil tussen de groepen in po-
stoperatieve hemoglobinedaling, range of motion, he-
matoomvorming, duur van wondlekkage en pijnscores.

In de studiegroep traden drie diepe infecties op.

Conclusie:
Wij vonden geen voordeel in het gebruik van autoloog
trombocytenconcentraat bij TKP. Bovendien is het ver-
ontrustend dat er 3 diepe infecties optraden bij gebruik
van autoloog trombocytenconcentraat.

J.B. Bolder, K.S. Peters, Q.F. Tetteroo, Westfriesgasthuis, Hoorn

Inleiding en vraagstelling:
Postoperatieve wondinfectie is een belangrijke uitkomst-
maat na totaleheup en knieartroplastiek met een hoge
impact voor patiënt, ziekenhuis en specialist. Gezien de
huidige trend naar steeds kortere opnameduur zal een
groot deel van de wondinfecties ontstaan in de thuissi-
tuatie met vaak een eerste poliklinische controle 6
weken postoperatief. Doel van deze studie was om te
evalueren of telefonische follow-up een valide methode
is voor het vroegtijdig diagnosticeren van postoperatie-
ve wondinfectie (POWI). 

Methode:
Tussen februari en juli 2006 werden prospectief alle
patiënten geïncludeerd die een totaleheup- of knieartro-
plastiek ondergingen. Patiënten hielden thuis een
wonddagboek bij en werden op de 10e en 20e postope-
ratieve dag thuis gebeld door de nurse practitioner. Alle
patiënten die problemen aangaven met de wond en 10%
van de patiënten zonder wondproblemen (controle-
groep) werden dezelfde of eerstvolgende werkdag ge-
zien op de polikliniek ter beoordeling van de wond.

Resultaten:
Er werden 240 patiënten geïncludeerd, 141 THP (8
Resurfacing, 25 Revisie) en 99 TKP (3 Revisie).
Gedurende opname werden geen diepe POWI gedia-
gnosticeerd. Tijdens telefonisch consult waren 54
patiënten onzeker over hun wond, hiervan bleken 4
patiënten tijdens controle op de polikliniek een diepe
wondinfectie (volgens definitie Werkgroep Infectie
Preventie) te hebben. In de controlegroep (n=43)
werden geen wondinfecties waargenomen. 

Conclusie:
Telefonische follow-up voor identificatie van patiënten
met een risico op POWI (namelijk, zij die denken een
wondinfectie te hebben) met snelle beoordeling op de
polikliniek is een effectieve en valide methode voor
vroegtijdig identificeren van POWI na ontslag.

Miedema N, Berg RP, Nolte C, Nolte PA

Is telefonische follow-up voor het vroegtijdig identificeren van postoperatieve
wondinfecties na ontslag bij totaleheup- en knieartroplastiek effectief?

Het effect van een hoge tibia-osteotomie op het resultaat van een 
totaleknieprothese. Een ‘matched case-control’-studie

Inleiding en vraagstelling:
In de literatuur worden tegenstrijdige resultaten van een
totale knie prothese (TKP) na een eerdere valgiserende
hoge tibia-osteotomie (HTO) beschreven. Wij onder-
zochten het effect van een voorafgaande HTO op de re-
sultaten en de complicaties van een TKP door middel
van een ‘matched case-control’-studie.

Methode:
Tussen 1996 en 2003 werd bij 356 patiënten een gece-
menteerde totaleknieprothese geplaatst. Twaalf patiën-
ten met 14 HTO’s in de voorgeschiedenis (indexgroep)

werden geïdentificeerd en gematched met een controle
groep van 12 patiënten met 14 primaire TKP’s zonder
HTO in de voorgeschiedenis. De klinische en radiologi-
sche resultaten werden na een mediane follow-up van
3,7 jaren (minimum, 2,3 jaren) geëvalueerd. Het SPSS-
programma werd gebruikt voor de statistische analyse.

Resultaten:
Er werd meer perioperatief bloedverlies in de index-
groep gezien. De kniebenadering was met 1 tuberosi-
tas-osteotomie en 3 laterale retinaculumklievingen
lastiger voor de indexgroep. In de controle groep werd
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bij geen van de patiënten dergelijke procedures uitge-
voerd. De HSS-, KSS- en WOMAC-kniescores waren
minder gunstig voor de indexgroep vergeleken met de
controle groep. Significante verschillen konden echter
niet worden aangetoond. De hellingshoek van het tibia-
plateau was significant afgenomen bij patiënten die in
het verleden een HTO hadden ondergaan. De tibiale
posterieure inclinatie werd peroperatief hersteld maar
bleef significant achter bij de controlegroep. Diepe
wondinfectie of kniecomponent loslating werden niet
gezien in de index groep.

Conclusie
Wij concluderen dat een kniegewricht vervangende
operatie na een valgiserende hoge tibia-osteotomie
technisch lastiger is dan het plaatsen van een primaire
TKP en leidt tot meer complicaties. De klinische resul-
taten van een TKP na HTO waren echter bijna gelijk en
niet significant verschillend van een ‘matched’ controle-
groep welke geen HTO in de voorgeschiedenis had.

T.M. van Raaij, W. Bakker, M. Reijman, J.A.N. Verhaar

Inleiding en vraagstelling:
Totale heupprothesen bij jonge patiënten laten vaak on-
gunstige resultaten zien. Wij gebruiken altijd gecemen-
teerde heupprothesen. Bij acetabulair botverlies wordt
‘bone impaction grafting’ toegepast. De resultaten van
gecementeerde totaleheupprothesen bij patiënten jonger
dan 30 jaar 2-18 jaar na operatie worden gepresenteerd.

Methode:
Van 1988 tot 2004 werden bij 48 patiënten jonger dan
30 jaar 69 primair gecementeerde totaleheupprothesen
geïmplanteerd. De gemiddelde follow-up was 10 jaar
(spreiding, 2-18 jaar). ‘Bone impaction grafting’ werd
toegepast bij 29 heupen (42%). De gemiddelde leeftijd
ten tijde van de operatie was 24,6 jaar (spreiding, 16,0-
29,0 jaar).  Harris Hip Scores (HHSs) en Oxford Hip
Questionnaire Scores (OHQSs) werden bepaald, rönt-
genfoto's beoordeeld en revisies geïnventariseerd. De
implantaatoverlevingsduur werd berekend volgens
Kaplan-Meier.

Resultaten:
Er zijn geen patiënten verloren gedurende follow-up. 8
Revisies werden uitgevoerd: 3 septische loslatingen (6,

7 en 8 jaar postoperatief) en 5 aseptische loslatingen (2,
3, 4, 5 en 9 jaar postoperatief). Er vonden geen loslatin-
gen van alleen de femurcomponent plaats. De gemid-
delde HHS en OHQS waren 88,6 punten (spreiding,
55-100 punten) en 18,5 punten (spreiding, 12-42
punten), respectievelijk.

Overleving na 10 jaar met revisie voor iedere reden als
eindpunt was 83% (95% BI, 69-92%). Overlevings-
percentage met revisie voor aseptische loslating als
eindpunt was 90% (95% BI, 77-96%). In de groep met
‘bone impaction grafting’ waren 89% (95% BI, 62-97%)
vrij van revisie, met eindpunt revisie voor iedere reden.

Conclusie:
Primair gecementeerde totale heupprothesen in jonge
patiënten geven goede middellange resultaten. ‘Bone
impaction grafting’ wordt aangeraden bij acetabulaire
botdefecten.

R.L.W.A. Klarenbeek, V.J.J.F. Busch, J.W.M. Gardeniers, 
B.W. Schreurs

De gecementeerde totaleheupprothese bij patiënten onder de 30 jaar met een
follow-up van 2 tot 18 jaar postoperatief

Resultaten van een nieuwe techniek van tibialis posterior pees transpositie

Inleiding: 
Transpositie van de tibialis posterior (TP) pees kan
worden toegepast om dorsiflexie en eversie kracht van
de enkel te herstellen. De meeste chirurgische technie-
ken bevestigen de TP pees ergens op het dorsum van de
voet. Deze studie evalueert de klinische resultaten van
transpositie van de TP door de membrana interossea
met bevestiging op de dorsiflexoren proximaal aan het
enkelgewricht. De structuren blijven bedekt door het
superior extensor retinaculum en fascie welke als luik
worden geopend en gesloten. 

Methode: 
13 voeten in 12 patiënten werden retrospectief onder-
zocht met een mediane (range) follow-up van 3,7 jaar
(9-81 maanden). De mediane leeftijd ten tijde van de
operatie bedroeg 30 (13-59) jaar. Evaluatie omvatte het
Stanmore systeem, de gemodificeerde Ninkovi_ metho-
de, een subjectieve score, lichamelijk onderzoek, video
geassisteerde gang analyse en registratie van complicaties. 

Resultaten: 
Bij follow-up was de patiënt tevredenheid zeer goed tot
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goed in negen patiënten. Het Stanmore systeem en ge-
modificeerde Ninkovi_ methode lieten een zeer goed
tot goed resultaat zien bij 10 voeten. Gang analyse
toonde een goede tot redelijke gang bij 10 patiënten.
Suboptimale kracht werd gezien voor dorsiflexie in vijf
voeten en eversie in zeven. De mediane dorsiflexie
bedroeg 0° (-25-12°), waarbij negen patiënten een dor-
siflexie behaalden van neutraal of verder. De mediane
plantairflexie was 40° (20-60°). 
De mediane range of movement bedroeg 40° (10-70°).
Naast één mislukte transpositie werden twee complica-
ties betreffende de hallux en kleine tenen waargenomen. 

Conclusies: 
De beschreven tibialis posterior transpositie techniek
leidt tot goede resultaten die vergelijkbaar zijn met
andere technieken.

Frank-Christiaan B.M. Wagenaar, M.D., MSc.; 
Jan Willem K. Louwerens, M.D., Ph.D.
Afdeling Orthopaedie, Voet en Enkel Reconstructie Unit, 
Sint Maartenskliniek Nijmegen.
Hengstdal 3, 6522 JV, Nijmegen, Nederland. 
Fax: (+) 31 24 3659204 
E-mail: j.louwerens@maartenskliniek.nl 
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Proefschriftbespreking

R.W. Brouwer. Unicompartmental osteoarthritis of the knee. Diagnosis and
Treatment of Malalignment. Academisch proefschrift. Erasmus Universiteit
Rotterdam.

De promotie van Brouwer is er een uit een serie van
proefschriften die in een korte tijd verschijnen over on-
derwerpen betrekking hebbend op beenstandafwijkin-
gen, artrose en de behandeling door middel van osteo-
tomieën. Dit proefschrift is een zeer lezenswaardige
verzamelingen van artikelen waarin verschillende aspec-
ten van diagnostiek en behandeling van unicomparti-
mentele gonartrose worden behandeld. 
De eerste twee studies betreffen de radiologische dia-
gnostiek van beenstandafwijkingen bij patiënten met een
unicompartimentele gonartrose. In een originele onder-
zoeksopzet werd in de eerste studie bij patiënten het
verschil geanalyseerd tussen femorotibiale hoeken geme-
ten op lange beenfoto’s gemaakt van de liggende patiënt

en bij dezelfde patiënt staande op een been met het
andere been gebogen en ondersteund. Het gemiddelde
verschil tussen beide meetmethoden bedroeg 2 graden
en geadviseerd wordt een liggende lange beenfoto te
gebruiken voor de analyse van de beenstand. Dit nu is
tegen de huidige geldende conventie waarbij een lange
beenfoto met de patiënt staand belastend op beide
benen en met de patella voorwaarts gericht wordt gefo-
tografeerd. De liggende beenasfoto kan voor de direct
postoperatieve fase zeker zinvol zijn om voordat de
patiënt volledig mag belasten geïnformeerd te raken over
de verkregen stand en de uit dit onderzoek voortgeko-
men verschilfactor kan dan goed gebruikt worden. Voor
de beschrijving van beenstanden in het kader van weten-
schappelijk onderzoek lijkt het echter niet raadzaam
gebruik te maken van de beide radiologische technieken
die in deze studie zijn gebruikt.
In de tweede studie wordt aandacht besteed aan de on-
nauwkeurigheid die bij lange beenfoto metingen kan
worden geïntroduceerd door rotatie en flexie van de
knie. Met röntgenfoto’s in verschillende standen bij een
kniepreparaat en berekening in een wiskundig model
wordt op overtuigende wijze de invloed van gecombi-
neerde rotatie in de heup en flexie in de knie aange-
toond. De aanbevelingen in de discussie zijn waardevol,
met name het gebruik van een zijdelingse doorlichting
bij patiënten met een flexiecontractuur, mits de boven-
genoemde conventie aangehouden wordt.   
Uit de Cochrane-review over de waarde van braces en
orthosen voor de behandeling van gonartrose komt
duidelijk naar voren dat er een groot gebrek is aan goed
wetenschappelijk onderzoek. Een conclusie over de ef-
fectiviteit van braces moet uiteindelijk gemaakt worden
op basis van één studie en de beoordeling van de werk-
zaamheid van orthoses op basis van drie studies. De
auteurs concluderen dat er slechts beperkt bewijs is voor
de effectiviteit van braces en orthosen in de behandeling
van mediale compartiment gonartrose en geen effect in
de behandeling van laterale compartiment en gegenera-
liseerde gonartrose. De beperkingen die de Cochrane-
structuur met zich meebrengt bij analyse van orthope-
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dische onderzoeken zijn genoegzaam bekend. Het is
daarom niet verrassend dat op basis van analyse van
dezelfde literatuur de Commissie Ontwikkeling Richt-
lijnen voor de Indicatiestelling en het Verstrekkingsproces
van Orthopedische Orthesen in hun recent verschenen
rapport tot een andere conclusie komt: als er (nog) niet
geopereerd gaat worden is een orthese een goede be-
handeling bij gonartrose.
Het verdient veel lof dat met de wetenschap dat
onderzoek naar effectiviteit van bracebehandeling moei-
lijk is en een lange adem behoeft – een in hoofdstuk 4 ge-
adviseerde follow-up tijd van 5 jaar -  Brouwer en
anderen de handschoen opgepakt hebben en een pro-
spectieve gerandomiseerde multicenter trial hebben
verricht waarvan de resultaten beschreven zijn in
hoofdstuk 5. Het is een netjes georganiseerd onderzoek
met goed omschreven materiaal en methoden en een
onverbloemde presentatie van resultaten leidend tot de
conclusie dat er een kleine toegevoegde waarde kan zijn
van bracebehandeling tijdens een 12 maanden follow-up
periode. Het grote aantal uitvallers in deze studie op
basis van patient compliance met uitval van 25 van de 60
patiënten uit de bracegroep en 14 van de 57 patiënten
uit de controlegroep was al eerder een kritiekpunt van
verschillende toehoorders tijdens een NOV-presentatie.
Het kenmerkt een bekend probleem bij orthopedisch
onderzoek naar het effect van een conservatieve behan-
deling waar de patiënt bekend is met het bestaan van een
operatief behandelalternatief. Om toch iets over het
lange termijn effect van deze behandeling te kunnen
zeggen zou het vervolgen van de overgebleven patiënten
waardevol kunnen zijn.
In het artikel over osteotomie ter hoogte van de knie, in
het proefschrift opgenomen als hoofdstuk 6, beschrij-
ven Brouwer en Verhaar in een voor de doelgroep van
het NTVG begrijpelijk taalgebruik de waarde van de os-
teotomie bij jonge patiënten met gonartrose. Een uitleg
van deze behandelmethode aan de primaire verwijzers is
zeker van belang.
De Cochrane-review beschreven in hoofdstuk 7 vormt
weer een inleiding op de gerandomiseerde studie in
hoofdstuk 8. Na lezing van hoofdstuk 7 blijft de lezer
achter met het verwarrende gevoel dat op basis van de
conclusies na osteotomie er weliswaar een functieverbe-
tering en pijnreductie bewezen is maar dat bij deze
operatie waarbij een behoorlijk aantal complicaties
kunnen optreden niet een beter resultaat bereikt wordt
dan bij een conservatieve behandeling. Dit is niet de
ervaring uit de dagelijkse praktijk van orthopaeden die
regelmatig osteotomieën uitvoeren. De conclusies lijken
daarom wederom voornamelijk het gebrek aan goede
onderzoeken en de beperkingen van de Cochrane-
methodiek aan te tonen.
In hoofdstuk 8 wordt een gerandomiseerde studie be-
schreven waarin de resultaten van 47 gesloten wig ti-
biakoposteomieen vergeleken wordt met die van 45

open wig osteotomieën. Primaire uitkomstmaat was het
bereiken van een overcorrectie van 4 graden valgusstand
bij 1 jaars follow-up en secundaire uitkomstmaat pijn-
en functiescores en loopafstand. In de studie wordt
tevens aandacht besteed aan het effect van nabehande-
ling met gips. Hoewel op basis van de resultaten gecon-
cludeerd kan worden dat de gesloten wigtechniek in
handen van deze operateurs leidt tot een nauwkeuriger
bereiken van de gewenste postoperatieve stand en een
ondercorrectie bij de uitgevoerde open wigtechniek
krijgt de lezer weinig informatie over de factoren van
invloed op de primaire uitkomstmaat. Er wordt niet
duidelijk hoe peroperatief de stand gecontroleerd is,
hoe stabiel de fixatie was en of correctieverlies bij opvol-
gende postoperatieve controles plaatsgevonden heeft
waardoor bijvoorbeeld de ondercorrectie bij de open
wigtechniek verklaard kan worden. Dit is informatie die
de medicus practicus die zich beraadt over een te kiezen
operatietechniek graag zou willen weten. In de discussie
wordt terecht vermeld dat er betere fixatiemethoden
zijn om correctieverlies te voorkomen bij de open wig
techniek. Wat ontbreekt is eenzelfde opmerking over de
stabiliteit van de gebruikte kramfixatie bij de gesloten
wig die een gipsbehandeling noodzaakt terwijl ook
hiervoor betere fixatietechnieken beschikbaar zijn die
een functionele nabehandeling mogelijk maken.
Opmerkelijk is dat tegengesteld aan de geldende
opvatting over het belang van functionele nabehande-
ling na osteotomieën in deze studie geen negatief effect
van gipsnabehandeling wordt gevonden.
De laatste studie is ontworpen om een antwoord te
geven op de belangrijke vragen of de patellahoogte en
de tibiaslope beïnvloed worden door gesloten wig en
open wigtechnieken en tevens of gipsnabehandeling
effect heeft op de patellahoogte. Er is wederom veel
zorg besteed aan de onderzoeksmethode waarbij
kritisch de intra-en interobserver variabiliteit van de
gekozen meetmethoden beoordeeld wordt en een mul-
tivariabele lineaire regressieanalyse gebruikt is om de
onderzoeksvragen te beantwoorden. In deze studie
wordt aangetoond dat met een open wig techniek
waarbij de zaagsnede boven de tuberositas tibiae
geplaatst wordt de patellahoogte significant afneemt en
de tibiaslope toeneemt. Dit is belangrijke informatie
voor diegenen die deze operatietechniek gebruiken.
Opmerkelijk is opnieuw dat gevonden wordt dat gips-
nabehandeling geen invloed heeft op de patellahoogte
waar in meerdere publicaties een afname van de patella-
hoogte na tibiakoposteotomieën juist geweten wordt
aan gipsnabehandeling en op basis hiervan een functio-
neel nabehandelingsadvies geldt.
Ter aanvulling dient vermeld te worden dat open wig-
operatietechnieken beschreven zijn waarmee de patella-
hoogte niet beïnvloed wordt. Ook de toename van de
tibiaslope kan eenvoudig voorkomen worden door acht
te slaan op de peroperatieve plaatsing van botspreiders
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en gebruik te maken van plaatjes met een andere spacer-
vorm dan in deze studie gebruikt werd danwel gebruik
te maken van andere fixatiemethoden.
Dr. Brouwer heeft met dit proefschrift een grote bijdrage
geleverd aan het onderzoek van behandelmethoden
voor unicompartimentele gonartrose. Zijn artikelen vor-

men een belangrijke basis voor huidige behandelmetho-
den en nieuwe onderzoeken waarmee een belangrijk doel
van het wetenschappelijke werk bereikt is. Een felicitatie
met het bereikte resultaat is daarom zeer op zijn plaats.

Dr. R. van Heerwaarden
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Nederlands onderzoek in buitenlandse tijdschriften

Total ankle arthroplasty in inflammatory joint disease with use of two
mobile-bearing designs.

H.C. Doets, R. Branden R.G.H.H. Nelissen. JBJS[Am] 2006; 88:1272-84.

Vraagstelling Wat zijn de lange termijnsresultaten van
een “mobile bearing” totale enkelprothese bij patienten
met een reumatoïde aandoening? 

Opzet Prospectieve bicenter-studie.

Locatie Slotervaart ZH Amsterdam en LUMC.

Patiënten 76 patienten (70x RA, 3x juveniele idiopathi-
sche artritis, 2x Bechterew, 1x Still en 1x psoriasis) met
93 enkelprotheses; gemiddelde leeftijd 58 jaar (27-81);
enkels: 85% Larsen 4 of 5 (ankylose of periarticulair bot-
verlies) en 30% subtalaire fusie. 

Interventie Tussen 1988 en 1999 werd een ongece-
menteerde mobile bearing enkelprothese geplaatst;
1988-’92: 19x LCS (1 centrum), 1993-’99 74x
Buechel-Pappas (2 centra). 

Uitkomstmaat Klinisch: 3 enkelscores (LCS, AOFAS,
Kofoed); radiologisch: alignement, passing, loslating,
subluxatie insert; complicaties; survival (eindpunt:
revisie of conversie naar artrodese).
Uitgebreide statistische paragraaf; Kaplan-Meier curves
en Cox multivariantie-analyse.

Resultaten Complete follow-up van alle 93 enkels.
“Enkels” na 8 jaar: 21 overleden (17 klinisch en radiolo-
gisch bevredigend), 15 gereviseerd (6x aseptische
loslating, 6x resterende axiale deformiteit, 2x diepe
infectie, 1x ernstige stoornis wondgenezing); blijven er
57 enkels (61%!) over voor evaluatie. Klinisch hoge en-
kelscores (LCS 83, AOFAS 77 en Kofoed 76). Radio-
logisch radiolucentie tibiacomponent: 9x geen, 39x
partieel, 6x compleet, 3x subsidence; taluscomponent:
50x geen, 7x partieel waarvan 4x subsidence. De zeven
‘subsidence-enkels’ hadden geen evidente klachten.
Geen substantiele wear. Complicaties 93 enkels: 31x
intra- of vroeg postoperatieve fracturen (15x mediale
malleolus waarvan 2x nonunion),  8x stoornis wondgene-
zing (3x re-OK, 1x artrodese), 3x vroege- (1x artrodese)

en 2x late diepe infectie, 4x additionele ingreep (3x
nettoyage, 1x calcaneusosteotomie), zes revisies (artro-
dese) voor aseptische loslating. In totaal 15/93 enkels
gereviseerd (13x artrodese waarvan 6x voor deformiteit,
2x prothesewissel): overleving van 84% (78/93; 95%CI:
73-93%). Significant verhoogd falen bij enkels met een
preoperative frontale asafwijking van >10º en waarbij
een undersized tibiacomponent was geplaatst.

Conclusies De mobile-bearing totale enkelprothese is
een passende behandeling voor de rheumatoïde enkel
bij een juiste indicatie. Een 8-jaars-overleving van 84%
waarbij aseptische loslating en persisterende deformiteit
de belangrijkste reden voor falen zijn.

Commentaar Om alle kikkers in de kruiwagen te
houden of bij te houden welke eruit gesprongen zijn
met hoeveel enkelprotheses is een (te) grote opgave
voor de lezer. Aantal enkels wordt in een tabel met
aantal patiënten verward en in de tekst duizelt het door
getallen, percentages, aantallen enkels en patiënten. Een
taai maar toch uitstekend artikel waarbij een paar
mineure kanttekeningen geplaatst kunnen worden: 
We komen we wel te weten dat 76 enkels ‘manlijk’
waren en 17 ‘vrouwlijk’ maar niet hoe de verdeling man/
vrouw in de onderzoeks-groep van 76 personen was.
Wel opmerkelijk  veel “manlijke enkels” gezien het feit
dat RA 3x meer bij vrouwen voorkomt! Bij de multiva-
riantie-analyse hadden de variabelen plaats (Leiden/Am-
sterdam) en operateur best meegenomen kunnen  worden.
Bijzonder is dat het lijkt te zijn dat de METC’s achteraf
het keurmerk prospectief aan de studie gegeven hebben;
dit zal vast een eis van de JBJS[Am] geweest zijn.  
De resultaten laten zien dat bij een preoperatieve varus/
valgus >10º  de  8-jaarsoverleving nog maar 48%  is voor
deze (sub)groep waarbij echter onvermeld blijft of er een
verschil tussen preoperatieve varus of -valgus bestaat.
Als in deze serie gekeken wordt naar de 74 Buechel-
Pappas protheses dan is de 8-jaars overleving ±89%. Het
mag opvallend heten dat in een andere serie (door de
ontwikkelaars, dat wel) van 54 van deze protheses,
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geplaatst wegens hoofdzakelijk primaire of posttraumati-
sche artrose, de 10-jaars overleving (revisie prothese elke
reden) 93.5% bedroeg.1 De gemiddelde leeftijd was hier
met 49 jaar zelfs beduidend jonger wat het resultaat in
deze ‘high demand’ groep uitstekend maakt.
Concluderend beschrijft het indrukwekkende Amster-
dams/Leids onderzoek minutieus een uniek cohort en
de conclusies onderschrijven de mening dat er een goede

indicatie voor een ‘unconstrained’ enkelprothese bij RA
kan bestaan.

1. Buechel FF et al. Ten-year evaluation of cementless
Buechel-Pappas meniscal bearing total ankle replacement.
Foot ankle Int (2003) 24:462-72. 

C.C.P.M. Verheyen

Anterior opening wedge osteotomy of the proximal tibia for anterior knee
pain in idiopathic hyperextension knees.

T. M. vanRaaij en J. De Waal Malefijt. Int. Ortop. 2006; 30:248-52.

Vraagstelling Wat zijn de resultaten van een anterieure
open wig tibiakoposteotomie bij voorste kniepijn en
idiopathische genu recurvatum bij volwassenen? 

Opzet Retrospectieve studie.

Locatie St. Elizabeth Ziekenhuis Tilburg.

Patiënten 24 knieën bij 20 patiënten met symptoma-
tisch idiopathische genu recurvatum van  15° na uitge-
breid conservatief regime. 17 vrouwen en 3 mannen
met een gemiddelde leeftijd van 33 jaar (19-49) en
follow-up van 7,4 jaar (1-16).

Interventie Tussen 1998 en 2005 werd een flecterende
open wigosteotomie uitgevoerd; opgevuld met een
autologe cristaspaan. Nabehandeling: 8 weken boven-
beengips (4 weken onbelast).

Uitkomstmaat Union, patellapeeslengte, inclinatie,
pijn en functionele/patiëntgebonden uitkomstmaten,
artrotische veranderingen.

Resultaten Bij follow-up: consolidatie osteotomie;
geen veranderingen in patellahoogte met de methode
vlgs. Insall-Salvati, wel vlgs. Blackburne-Peel; toename
van gemiddeld 9.4° van de posterieure inclinatie (van 12
naar 21°); radiologisch geen evidente artrotische veran-
deringen; de functionele HSS-, KSS- en WOMAC-
score waren uitstekend (90, 95 en 88 resp.; maximum
100) met vergelijkbare scores voor pijn en stijfheid. 83%
tevredenheid (20/24 ‘knieën’).  
Complicaties: CRPS (1x), meralgia paraesthetica (2x).

Conclusies In de onderzochte groep van patiënten met
een idiopathische genu recurvatum en voorste kniepijn
na een open-wigosteotomie werd een uitstekend
resultaat bereikt in 83%.

Commentaar Het gaat over de idiopathische genu re-
curvatum; dit betekent volgens de auteurs dat het niet
een vastgestelde benige deformiteit of weke delen laxiteit
noch een combinatie hiervan betreft (naar Dejour). Het
idiopathische type zou hier als 4e entiteit aan toegevoegd
zijn1; dit is niet juist. Moroni onderscheidt namelijk con-

genitaal of verworven en voegde daar het idiopathische
type aan toe dat bovendien gewoonlijk bilateraal is (in de
besproken serie slechts 20% bilateraal geopereerd). In dit
licht bezien geldt de term ‘idiopathic’  mogelijk niet voor
de gehele beschreven groep.
Inherent aan een retrospectieve studie wordt de relevan-
tie van de uitkomstscores  beperkt door het ontbreken
van een preoperatieve baseline score. Behalve voor HSS,
KSS en WOMAC geldt dit ook voor de preoperatieve
(strek)functie. Dat deze laatste maat niet vermeldt
wordt verwondert  omdat één van de drie inclusiecrite-
ria een 15° recurvatie is. Het zijn daardoor met name
de radiologische parameters die het verhaal moeten
vertellen. Hierbij wordt duidelijk dat de posterior tibiale
hellingshoek (‘slope’) significant toeneemt en de patel-
lahoogte volgens de ene methode afneemt en volgens
de andere niet verandert. Recent zijn vraagtekens
geplaatst bij deze meetmethoden.2
De hoge tevredenheid is een belangrijke uitkomst in dit
onderzoek. Het zijn overigens de patiënten die (on)te-
vreden zijn en niet de knieën zoals vermeldt waarbij in
het abstract wel patiëntentevredenheid wordt genoemd
terwijl het percentage op knieën betrekking heeft. Het
feit dat er in de discussie bij 3 van de 4  ontevreden
patiënten (in de resultaten zijn nog 3 patiënten ontevre-
den) als verklaring een lage patella met een positieve
grind test wordt genoemd is niet overtuigend omdat
niet vermeldt wordt in welke mate dit (ook) voorkomt
bij de overige patiënten. 
Al met al is een tevredenheid van 85% (17/20 ptn) en
zeer weinig complicaties een goed resultaat. Het zijn met
name de beperkingen door het retrospectieve karakter
van deze studie die de conclusies kracht ontnemen.   

1. Moroni A et al. Proximal osteotomy of the tibia for the
treatment of genu recurvatum in adults. J Bone Joint Surg
(1992) 74A:577-86.

2. Kezmezacar H et al. Evaluation of patellar height and meas-
urement methods after valgus high tibial osteotomy. Knee
Surg Sports Traumatol Arthrosc (2005) 13:539-44.

C.C.P.M. Verheyen
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Hierbij reageer ik op het artikel ‘Matige resultaten van
spiertranspositie van de m. gastrocnemius bij weefsel-
defecten na een totale knieprothese - 4-jaarsfollow-up’.
Auteurs: J.H.M. Goosen en N.J.A. Tulp. Vol.13 maart
2006.

Ten eerste wil ik reageren op de titel. Deze is mijns
inziens onjuist. Er wordt gesuggereerd dat er matige re-
sultaten worden bereikt na spiertranspositie. Dit is niet
het geval, als men bedenkt dat zonder spiertranspositie
alle prothesen verloren zouden zijn gegaan.
Ten tweede vind ik het jammer dat er nergens in het

artikel wordt gerept over preventie van deze ernstige
complicatie.
In vrijwel alle gevallen waren er 2 redenen voor ontstaan
van het defect. Ten eerste een fors hematoom en ten
tweede huidnecrose door het creëren van smalle weef-
selbruggen door onjuiste keuzes van nieuwe incisies.
Met de conclusie zijn wij het volkomen eens.
Een afwachtend beleid bij een weefseldefect, na het
inbrengen van een knieprothese, leidt tot verlies van de
prothese.

Dr. P. Houpt, plastisch chirurg
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ARCOXIA® 60, ARCOXIA® 90, ARCOXIA® 120, tabletten 

Samenstelling
60, 90 of 120 mg etoricoxib.

Indicaties
Symptomatische verlichting  van artrose, reumatoïde artritis (RA) en de pijn en
verschijnselen van ontsteking bij acute jichtartritis. De beslissing 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. Reumatoïde artritis, de
aanbevolen dosis is 90 mg eenmaal daags. Acute jichtartritis, de aanbevolen dosis is 
120 mg eenmaal daags en moet alleen voor de acute symptomatische periode worden
gebruikt met maximaal 8 dagen behandeling. De aanbevolen dosering bij elke indicatie
is tevens de maximale dosering voor die indicatie.
Aangezien de cardiovasculaire risico's van etoricoxib kunnen toenemen met de dosis en
duur van de blootstelling, dient de kortst mogelijke behandelingsduur en de laagste
effectieve dagdosis toegepast te worden. De behoefte van de patiënt aan
symptomatische pijnverlichting en zijn respons op de behandeling dienen periodiek
worden geherevalueerd te worden, in het bijzonder 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 acetylsalicylzuur of
andere NSAIDs hebben ontwikkeld; zwangerschap en borstvoeding; kinderen en

adolescenten beneden 16 jaar; een inflammatoire darmziekte; congestief hartfalen
(NYHA II-IV); patiënten met niet voldoende gereguleerde hypertensie; aangetoonde
ischemische hartziekte, perifeer arterieel vaatlijden en/of cerebrovasculaire ziekte.

Waarschuwingen/voorzorgen 
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een voorgeschiedenis van gastro-intestinale
aandoeningen, zoals ulceratie en GI-bloeding. Het risico op gastro-intestinale
bijwerkingen neemt verder toe als etoricoxib gelijktijdig wordt gebruikt met
acetylsalicylzuur (zelfs bij lage doses). Bij patiënten met een voorgeschiedenis van
ischemische hartziekte; bij patiënten met een al bestaande aanzienlijk verminderde
nierfunctie, onbehandeld hartfalen, of cirrose moet controle van de nierfunctie worden
overwogen. De resultaten van klinische studies suggereren dat het gebruik van
geneesmiddelen uit de klasse van de selectieve COX-2-remmers gepaard kan gaan met
een verhoogd risico op trombotische voorvallen, in het bijzonder myocardinfarct en
beroerte ten opzichte van placebo en sommige NSAIDs. Aangezien de cardiovasculaire
risico's van etoricoxib kunnen toenemen met de dosis en duur van de blootstelling, dient
de kortst mogelijke behandelingsduur en de laagste effectieve dagdosis toegepast 
te worden.
Patiënten met belangrijke risicofactoren voor cardiovasculaire voorvallen (b.v.
hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mellitus, roken) dienen slechts na zorgvuldige
overweging te worden behandeld met etoricoxib.
Gezien het ontbreken van een plaatjesremmend effect zijn COX-2-selectieve remmers
geen substituut voor acetylsalicylzuur ter profylaxe van trombo-embolische
cardiovasculaire ziekten. Daarom dienen behandelingen met aggregratieremmers niet
gestopt te worden. Voorzichtigheid moet worden betracht bij patiënten met een
voorgeschiedenis van hartfalen, linkerventrikeldisfunctie of hypertensie en bij patiënten
bij wie oedeem al om een andere reden bestond.
Etoricoxib gaat mogelijk gepaard met frequentere en sterkere hypertensie dan sommige
andere NSAIDs en selectieve COX-2-remmers, vooral bij hoge doses. Daarom moet
tijdens behandeling met etoricoxib speciale aandacht worden gegeven aan controle van
de bloeddruk. Als de bloeddruk aanzienlijk stijgt, moet een alternatieve behandeling
worden overwogen.
Als tijdens de behandeling bij patiënten de functie van een van de bovengenoemde
orgaansystemen achteruitgaat, dienen passende maatregelen genomen te worden en
dient stopzetting van de behandeling met etoricoxib te worden overwogen.
Ouderen en patiënten met een nier-, lever- of hartfunctiestoornis die etoricoxib gebruiken
moeten onder passend medisch toezicht blijven.

Voorzichtigheid moet worden betracht bij de instelling van behandeling met etoricoxib bij
patiënten met dehydratie. Etoricoxib kan koorts en andere ontstekingsverschijnselen
maskeren.
Via post-marketing surveillance werden ernstige huidreacties, waarvan sommige fataal,
waaronder exfoliatieve dermatitis, syndroom van Stevens-Johnson en toxische
epidermale necrolyse zeer zelden gerapporteerd in verband met het gebruik van NSAIDs,
waaronder etoricoxib en enkele selectieve COX-2-remmers.
De hoeveelheid lactose in iedere tablet is waarschijnlijk niet voldoende om
intolerantieverschijnselen op te wekken.

Interacties 
Warfarine, ACE-remmers, angiotensine II-antagonisten, cyclosporine of tacrolimus,
lithium, methotrexaat, ethinylestradiol/norethindron, digoxine, rifampicine,
hormoonsubstitutie. 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, griepachtige
aandoening.
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Verenigingsnieuws

Maastrichtse orthopeed Walenkamp erelid EBJIS

Orthopedisch chirurg dr. Geert Walenkamp van het
Academisch Ziekenhuis Maastricht (azM) is onlangs
benoemd tot erelid van de European Bone and Joint
Infection Society (EBJIS). Tijdens het 25ste jaarcongres
in Budapest werd Walenkamp het tweede erelid van dit
Europees netwerk van gespecialiseerde orthopeden,
traumatologen, microbiologen en infectiologen.

Hij ontvangt de eervolle benoeming vanwege zijn ver-
diensten voor de EBJIS, als (mede)oprichter in 1982 en

voor zijn ruim 20-jarige bestuurslidmaatschap.

Geert Walenkamp behandelt infecties van het bewe-
gingsapparaat in de 'septic unit' van de afdeling
Orthopedie van het Maastrichtse academisch zieken-
huis, vooral chronische osteomyelitis en infecties van ge-
wrichtsprothesen, uit Nederland en de Euregio. Hij
fungeert in nationaal en internationaal verband als des-
kundige op het gebied van de behandeling, maar ook
van de preventie van orthopedische infecties.

Verzoek om commentaar op Concept-Richtlijn Medisch Specialistische
Rapportage

Nieuwe eisen herregistratie (uit Medisch Contact 15 september 2006)

Vanaf 1 januari 2006 gelden nieuwe eisen voor de her-
registratie voor medisch specialisten. Deze omvatten:
1. ten minste 16 uur per week patiëntgebonden zorg-

verlening gemiddeld over 5 jaar (kwantitatief);
2. het volgen van bij- en nascholing ten minste 200 ge-

accrediteerde uren per 5 jaar (kwalitatief);
3. deelname aan kwaliteitsvisitatie van de wetenschap-

pelijke vereniging.

Mede op voorstel van de wetenschappelijke verenigin-
gen stelt het Centraal College Medisch Specialisten
(CCMS) de registratie- en herregistratie-eisen voor
medisch specialisten op. In december 2004 verscheen
het Kaderbesluit CCMS waarin onder meer boven-
staande eisen zijn opgenomen. Het kaderbesluit omvat
een nieuw stelsel van regelgeving voor opleiding en re-
gistratie van specialisten en erkenning van opleiders en

De CIA heeft vanuit de interdisciplinaire Werkgroep
MSR, een Concept-Richtlijn Medisch Specialistische
Rapportage opgesteld. Genoemde werkgroep bestaat
naast uit de CIA, uit de GAV, de Commissie Forensische
Neurologie en de Commissie Psychiatrische Expertisen.
Deze conceptrichtlijn gaat over normen waaraan
medisch specialistische onderzoeken en expertiserap-
porten op het gebied van letselschade moeten voldoen.
Deze richtlijn vormt een aanvulling op de eigen richtlij-
nen van de respectievelijke verenigingen.

Het is de bedoeling dat deze richtlijn door de ledenver-
gaderingen van de betrokken verenigingen wordt geac-
cordeerd. De leden van de NOV worden verzocht de
conceptrichtlijn te bestuderen en het commentaar in te
sturen aan de NOV. 

Alhoewel het NOV-bestuur van harte instemt met het
initiatief als zodanig, meent zij wel een aantal kantteke-
ningen bij dit concept te moeten plaatsen:
Hoofdstuk 1, Artikel 2: Het bestuur vindt het ten princi-
pale ongewenst dat de expert ook gekwalificeerd
genoemd wordt als deze niet geregistreerd is als orthope-
disch chirurg. Er kan dan naar de mening van het bestuur
dan geen sprake zijn van een orthopedische expertise.
Hoofdstuk 1, Artikel 4: Aanbevelen dat de expertiseren-
de specialist is gecertificeerd dan wel ge(her)registreerd,
is niet voldoende; dit dient een eis te zijn.
Hoofdstuk 1, Artikel 9: Analoog aan de eerdere artikels
dient vereist te worden dat de expert praktiseert (en dus
geregistreerd is).

Namens het NOV-bestuur, D.A. Dartée, secretaris
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De Landelijke Registratie van Orthopedische Implanta-
ten (LROI) wordt vernieuwd. De NOV gaat t.b.v. de
LROI voor de komende 4 jaren een overeenkomst aan
met het LUMC (Dr R. Brand). De LROI-2007 zal er
als volgt uit zien:
• Registratie en mutatie van orthopedische implantaten

bij een patiënt, tijdens en na een operatie op de OK.
Geschikt voor heup- en knieprotheses, met een aparte
afhandeling met eigen data-entry screen. Met de
optie om later zo snel als technisch mogelijk ook
andere protheses te registreren. Andere behandelin-

gen (fracturen) worden besproken  met ZN; 
• Dataset conform EFORT minimale dataset (ook

LUMC model), aangevuld met ASA classificatie. 
• Invoer gaat per browser, de browser koppelt door

naar database. Internet Explorer is de standaard
browser; 

• In principe is het een on-line data-entry systeem. De
mogelijkheid van ‘lokale papieren’ ter controle, kopie
in patiënt dossier of voor data invoer op andere plaats
is geen probleem. Scannable OCR formulieren zijn
geen optie; 

Het Reumafonds lanceert deze week de website
www.reumaresearch.nl. Het doel van deze site is om de
drempel van financieringsaanvragen zo laag mogelijk te
maken. Ook wordt de aanvraagprocedure die moet
worden gevolgd efficiënter.

Website
De website www.reumaresearch.nl geeft een praktisch
overzicht van alles wat er voor specialisten in de reuma-
tologie mogelijk is bij het fonds. Naast financierings-
voorwaarden en formulieren, vinden zij er informatie
over het beleid van het Reumafonds en de laatste
nieuwtjes. 

Projectenvolgsysteem
In het voorjaar van 2007 wordt de site uitgebreid met
een projectenvolgsysteem. Dit systeem neemt zowel de
onderzoekers als de medewerkers van het Reumafonds
veel werk uit handen. Een onderzoeker kan online
volgen hoe ver zijn financieringsaanvraag in de beoor-
delingsprocedure is gevorderd. 

Referenten
Ook de beoordelaars (referenten) kunnen hun com-
mentaar zelf uploaden, waarna de aanvrager dit com-
mentaar weer van de website kan plukken. Volgens het
Reumafonds wordt de aanvraagprocedure op deze
wijze aanzienlijk praktischer en efficiënter. 

LROI wordt vanaf 1 januari 2007 centraal ingevoerd

opleidingsinrichtingen. Het Besluit werd op 1 januari
2005 van kracht. Hiervan zijn alle medisch specialisten
in december 2004  formeel via een persoonlijke brief op
de hoogte gesteld. Deze brief is na te lezen op
www.knmg.nl onder Opleiding en registratie. Hier staat
ook het Kaderbesluit CCMS (klik op CCMS en vervol-
gens op Regelgeving).

Overgangsregeling bij- en nascholing
Het nieuwe Kaderbesluit CCMS werd op 1 januari
2005 van kracht. Van 1 januari 2005 tot 1 januari 2006
gold voor de bij- en nascholingseis een overgangsrege-
ling. Vanaf 1 januari 2006 is de uitvoering van het Ka-
derbesluit ook voor bij- en nascholing gericht op de
nieuwe eisen voor herregistratie. De wijze waarop dit
wordt uitgevoerd, staat beschreven in de ‘Beleidsregels
Herregistratie’ van de Medisch Specialisten Registratie
Commissie (MSRC). Deze zijn eveneens na te lezen op
www.knmg.nl onder Opleiding en registratie (klik vervol-
gens op Registratiecommissies, MSRC en Herregistratie).

Wat betekent het nieuwe Kaderbesluit voor uw her-
registratie?

Voorbeeld
Uw registratie eindigt op 1 januari 2007. De MSRC
schrijft u aan om u de gelegenheid te geven een verzoek
tot herregistratie in te dienen. De nieuwe regeling is 1
jaar van kracht en voor de nieuwe bij- en nascholingsei-
sen wordt alleen gekeken naar het jaar 2006. Voor de
voorafgaande jaren gelden de oude regels. Voor het jaar
2006 heeft u dus 1/5 van 200 uren nodig.

Omdat herregistratie gedurende het hele jaar plaats-
vindt, worden de vereiste uren naar rato berekend. 
Accreditatie van bij- en nascholing wordt verleend door
de wetenschappelijke verenigingen van erkende medische
specialismen. Dit najaar wordt bij diverse wetenschappe-
lijke verenigingen een geautomatiseerd systeem (GAIA)
ingevoerd voor accreditatie en voor registratie van de
deelgenomen uren.

Vragen?
Heeft u vragen over de kwalitatieve herregistratie dan
kunt u contact opnemen met de MSRC via
msrc@fed.knmg.nl of via telefoonnummer 030-
2823244.

Website www.reumaresearch.nl maakt aanvraagprocedure efficiënter
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• Periodiek feedback (per kwartaal) naar gebruikers
vindt plaats waardoor lokale scores gespiegeld kunnen
worden aan landelijke; 

• Mogelijkheid tot export in gangbaar formaat voor
off-line wetenschappelijk werk door derden (na toe-
stemming beheersgroep).

Een professionele kracht wordt aangetrokken die de
invoering van de LROI-2007 voor de leden, de maat-
schappen, afdelingen en vakgroepen zal begeleiden.

Een Beheerscommissie wordt ingesteld die het traject
namens de vereniging zal aansturen. De financiering
van de LROI wordt mogelijk gemaakt door Zorgver-
zekeraars Nederland (via opslag op DBC verwerkt in
contract ziekenhuis/verzekeraar). 
Op woensdag 1 november wordt door de NOV een in-
structiedag georganiseerd in Hilton Royal Parc Soest-
duinen tijdens welke het systeem wordt toegelicht en de
praktijk van het registreren wordt gedemonstreerd. U
ontvangt hier separaat een uitnodiging voor.

de
rla

d

Medische vragen over een Pfizer geneesmiddel? Bel gratis 0800-MEDINFO (633 46 36) of kijk voor meer informatie over CELEBREX op www.celebrex.nl.
Referenties: 
1. McKenna F et al. Celecoxib versus diclofenac in the management of osteoarthritis of the knee. A placebo-controlled, randomised, double-blind comparison. Scand J Rheumatol 2001; 30:11-18. 2. Bensen WG et al. Treatment of osteoarthritis with celecoxib, a cyclooxygenase-2 inhibitor: a randomized controlled trial. Mayo Clin Proc 1999; 
74:1095-1105. 3. Emery P et al. Celecoxib versus diclofenac in long-term management of rheumatoid arthritis: randomised double-blind comparison. Lancet 1999; 354:2106-2111. 4. Kivitz A.J et al. Comparative efficacy and safety of celecoxib and naproxen in the treatment of osteoarthritis of the hip. J. int. Med. Res. 2001;29:467-79. 5. 
Deeks JJ et al. Efficacy, tolerability, and upper gastrointestinal safety of celecoxib for treatment of osteoarthritis and rheumatoid arthritis: systematic review of randomised controlled trials. BMJ 2002; 325:619- 623. 6. Moore RA et al. Tolerability and adverse events in clinical trials of celecoxib in osteoarthritis and rheumatoid arthritis: systematic 
review and meta-analysis of information from company clinical trial reports. Arthritis Research & Therapy 2005; 7:R644-R665. 7. Mamdani M et al. Observational study of upper gastrointestinal haemorrhage in elderly patients given selective cyclo-oxygenase-2 inhibitors or conventional non-steroidal anti-inflammatory drugs. BMJ 2002; 325:624-
627. 8. Nørgård B et al. COX-2-selective inhibitors and the risk of upper gastrointestinal bleeding in high-risk patients with previous gastrointestinal diseases: a population-based case-control study. Aliment Pharmacol Ther 2004;19:817-825. Verkorte productinformatie Celebrex (februari 2006) Samenstelling: Celebrex 100 mg en 
Celebrex 200 mg capsules bevatten respectievelijk 100 en 200 mg celecoxib. Indicaties: Symptomatische behandeling van artrose of reumatoïde artritis. De beslissing om een selectieve COX-2-remmer voor te schrijven dient gebaseerd te zijn op een beoordeling van het totale risico van de individuele patiënt. Farmacotherapeutische 
groep: Selectieve COX-2 (cyclo-oxygenase-2) remmers, ATC-code: M01AH01. Dosering: Artrose: 200 mg eenmaal daags of in twee doses verdeeld over de dag. Bij sommige patiënten kan 200 mg tweemaal daags de werkzaamheid verhogen. Reumatoïde artritis: 200 mg per dag in twee doses verdeeld over de dag. De dosis kan 
indien nodig later verhoogd worden tot 200 mg tweemaal daags. Voor beide indicaties geldt dat bij uitblijven van een toename van het therapeutisch effect na twee weken andere therapeutische opties overwogen dienen te worden. Zie verder rubriek Waarschuwingen. Voor doseringen bij speciale patiëntengroepen wordt verwezen naar 
de volledige productinformatie. Contra-indicaties: Voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen. Bekende overgevoeligheid voor sulfonamiden. Actief ulcus pepticum of gastro-intestinale bloeding. Patiënten bij wie astma, acute rhinitis, neuspoliepen, angioneurotisch oedeem, 
urticaria of allergie-achtige reacties zijn opgetreden na gebruik van acetylsalicylzuur of NSAIDs, waaronder COX-2 remmers. Zwangerschap en vrouwen die zwanger kunnen worden, tenzij een effectieve methode van anticonceptie wordt gebruikt. Borstvoeding. Ernstige leverdysfunctie (serumalbumine < 25 g/l of Child-Pugh score ≥ 10). 
Patiënten met een geschatte renale creatinineklaring van < 30 ml/min. Infl ammatoire darmziekte. Congestief hartfalen (NYHA II-IV). Aangetoonde ischemische hartziekte, perifeer arterieel vaatlijden en/of cerebrovasculaire ziekte. Waarschuwingen/ voorzorgen: Bij patiënten behandeld met celecoxib zijn complicaties (perforaties, 
ulcera of bloedingen) van het bovenste deel van het maagdarmkanaal opgetreden, in sommige gevallen met fatale afl oop. Voorzichtigheid is geboden bij de behandeling van patiënten die het meeste risico lopen om een gastro-intestinale complicatie met NSAIDs te ontwikkelen: ouderen, patiënten die tegelijk een ander NSAID of 
acetylsalicylzuur gebruiken of patiënten met een voorgeschiedenis van gastro-intestinale aandoeningen. Er is een extra verhoging van het risico op gastro-intestinale bijwerkingen (gastro-intestinale ulceratie of andere gastro-intestinale complicaties) wanneer celecoxib tegelijk met acetylsalicylzuur (zelfs in lage doses) wordt ingenomen. 
Een signifi cant verschil in gastro-intestinale veiligheid tussen selectieve COX-2 remmers + acetylsalicylzuur en NSAIDs + acetylsalicylzuur is niet aangetoond in klinische langetermijnstudies. Een verhoogd aantal ernstige cardiovasculaire voorvallen, voornamelijk myocardinfarct, werd vastgesteld in een placebogecontroleerde 
langetermijnstudie bij personen met sporadische adenomateuze poliepen behandeld met celecoxib in doses van 200 mg tweemaal daags en 400 mg tweemaal daags in vergelijking met placebo. Aangezien de cardiovasculaire risico’s van celecoxib kunnen toenemen met de dosis en duur van de blootstelling, dient de kortst mogelijke 
behandelingsduur en de laagste effectieve dagdosis toegepast te worden. De behoefte van de patiënt aan symptomatische pijnverlichting en zijn respons op de behandeling dienen regelmatig geherevalueerd te worden, vooral bij patiënten met artrose. Patiënten met signifi cante risicofactoren voor cardiovasculaire voorvallen (bv. 
hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mellitus, roken) dienen slechts behandeld te worden met celecoxib na zorgvuldige overweging. Gezien het ontbreken van een effect op de bloedplaatjesaggregatie zijn selectieve COX-2 remmers geen substituut voor acetylsalicylzuur ter profylaxe van trombo-embolische cardiovasculaire ziekten. 
Daarom dienen behandelingen met aggregatieremmers niet gestopt te worden. Celecoxib dient met voorzichtigheid gebruikt te worden bij patiënten met een voorgeschiedenis van hartfalen, linkerventrikeldysfunctie of hypertensie en bij patiënten met een bestaand oedeem. Voorzichtigheid is ook vereist bij patiënten die diuretica gebruiken 
of bij wie anderszins een risico op hypovolemie bestaat. Ouderen, bij wie een verminderde lever- of nierfunctie en vooral hartdisfunctie vaker voorkomt, dienen onder gepast medisch toezicht te blijven. Indien patiënten gedurende de behandeling een verslechtering vertonen van één van de bovengenoemde orgaansysteemfuncties, 
dienen gepaste maatregelen te worden genomen en dient het stopzetten van de behandeling met celecoxib te worden overwogen. Patiënten die bekend zijn zwakke CYP 2C9 metaboliseerders te zijn, dienen met voorzichtigheid behandeld te worden. Ernstige huidreacties, waarvan sommige fataal, waaronder exfoliatieve der-matitis, 
syndroom van Stevens-Johnson en toxische epidermale necrolyse werden zeer zelden gerapporteerd bij patiënten die celecoxib toegediend kregen (zie rubriek bijwerkingen). Patiënten lijken het grootste risico van deze reacties te lopen aan het begin van de behandeling: de eerste symptomen van de reactie traden in de meeste gevallen 
op in de eerste maand van de behandeling. Ernstige overgevoeligheidsreacties (anafylaxie en angio-neurotisch oedeem) zijn gemeld bij patiënten die celecoxib toegediend kregen. Patiënten met een voorgeschiedenis van allergie voor sulfonamiden of met allergie voor een ander geneesmiddel kunnen een groter risico lopen ernstige 
huidreacties of overgevoeligheidsreacties te ontwikkelen. De behandeling met celecoxib dient gestaakt te worden bij de eerste tekenen van huiduitslag, mucosalaesies of enig ander teken van overgevoeligheid. Celecoxib kan koorts en andere tekenen van ontsteking maskeren. Bij patiënten die tegelijkertijd werden behandeld met 
warfarine zijn ernstige bloedingen opgetreden. Voorzichtigheid is geboden wanneer celecoxib tegelijk toegediend wordt met warfarine of andere orale anticoagulantia. Celebrex capsules bevatten lactose. Patiënten met de zeldzame erfelijke aandoeningen van galactose-intolerantie, Lapp-lactase defi ciëntie of glucose-galactose 
malabsorptie mogen dit geneesmiddel niet gebruiken. Bijwerkingen: Vaak (≥1/100, <1/10): sinusitis, bovenste luchtweginfectie, slapeloosheid, duizeligheid, faryngitis, rhinitis, buikpijn, diarree, dyspepsie, fl atulentie, huiduitslag en perifeer oedeem/ vochtretentie. Soms (≥1/1000, <1/100): urineweginfectie, anemie, hyperkaliëmie, angst, 
depressie, vermoeidheid, wazig zien, hypertonie, paresthesie, oorsuizen, myocardinfarct, hartfalen, palpitaties, hypertensie, verergering van hypertensie, hoest, dyspnoe, constipatie, eructatie, gastritis, stomatitis, braken, verergering van gastro-intestinale ontsteking, abnormale leverfunctie, urticaria, beenkrampen, verhoogd SGOT en 
SGPT, verhoogde creatininespiegels en verhoogd ureumgehalte. Zelden (≥1/10000, <1/1000): leukopenie, trombocytopenie, ataxie, smaakverandering, ischemische beroerte, duodenum-, maag-, slokdarm-, intestinale en colonulceratie, dysfagie, darmperforatie, oesofagitis, melaena, alopecia en fotosensibiliteit. Meldingen afkomstig 
van de postmarketing surveillance omvatten hoofdpijn, misselijkheid en artralgie, alsook de volgende zeer zeldzame (<1/10.000, waaronder geïsoleerde gevallen): pancytopenie, ernstige allergische reacties, anafylactische shock, verwardheid, hallucinaties, verergering van epilepsie, aseptische meningitis, ageusie, anosmie, verminderd 
gehoor, vasculitis, bronchospasmen, , gastro-intestinale bloeding, acute pancreatitis, (verergering van) colitis, hepatitis, geelzucht, leverfalen, angioneurotisch oedeem, exfoliatieve dermatitis, erythema multiforme, syndroom van Stevens-Johnson, epidermale necrolyse, , myositis, acute nierinsuffi ciëntie, interstitiële nefritis en niet-
gespecifi ceerde menstruele stoornissen. Afl everingsstatus: U.R. Registratienummers: RVG 25053/4. Vergoeding en prijzen: Celebrex wordt volledig vergoed binnen het GVS. Voor prijzen wordt verwezen naar de Z-index taxe. Voor medische informatie over dit product belt u met 0800-MEDINFO (6334636). De 
volledige productinformatie (SPC van 9 februari 2006) is op aanvraag verkrijgbaar bij de registratiehouder: Pfi zer bv, Postbus 37, 2900 AA Capelle a/d IJssel.

Postbus 37
2900 AA  Capelle aan de IJssel
www.pfizer.nl

Relieving pain. Empowering lives.

CEL-06-007

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 lede-
maten zoals een ingreep voor een heupfractuur of heupprothese of een ingrijpende knieoperatie. 
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 hartin-
sufficiëntie en/of acute ademhalingsstoornissen, en/of acute infectieuze of inflammatoire ziekte. 
Dosering: Patiënten die een belangrijke orthopedisch chirurgische ingreep ondergaan: de aanbe-
volen dosering van Arixtra is 2,5 mg éénmaal daags postoperatief toegediend via subcutane injec-
tie. 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 totdat 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 ma-
tige nierinsufficiëntie (Clcrea tussen 20 en 50 ml/min). Bij patiënten met een matige nierinsufficiën-
tie moet een aangepaste dosering worden 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 behande-
lingsduur van 6 tot 14 dagen is klinische bestudeerd. Contra-indicaties: Bekende overgevoelig-
heid voor fondaparinux of voor een van de hulpstoffen, actieve klinisch significante bloeding, 
acute bacteriële endocarditis, ernstige nierinsufficiëntie (Clcrea < 20 ml/min). Waarschuwingen: 
Alleen voor subcutane toediening. Het mag niet intramusculair worden toegediend. Voorzichtig-
heid dient te worden betracht bij patiënten met een verhoogd bloedingsrisico zoals patiënten 
met congenitale of verworven bloedingsstoornissen, een actieve ulcererende gastrointestinale 
aandoening, een recente intracraniale bloeding of kort na een hersen-, ruggenmerg- of oogope-
ratie. 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 wor-
den uitgesloten bij het gelijktijdig gebruik van Arixtra en spinale of epidurale anesthesie of spinale 
punctie, vooral bij gebruik van postoperatieve epidurale verblijfscatheters. Arixtra dient met voor-
zichtigheid te worden toegediend bij oudere patiënten, patiënten met een laag lichaamsgewicht, 
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-geïnduceerde trombo-
cytopenie. 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 wor-
den geïnterpreteerd. Vaak is gemeld: anemie, bloedingen, trombocytopenie, purpura, afwijkende 
leverfunctietesten en oedeem. Soms is gemeld: trombocytemie, evenwichtsstoornis, duizeligheid, 
hoofdpijn, hypotensie, misselijkheid, braken, buikpijn, dyspepsie, gastritis, constipatie, diarree, 
(erythemateuze) uitslag, pruritis, reacties op de injectieplaats, koorts, perifeer oedeem, wondaf-
scheiding, 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 op-
lossing voor injectie is verkrijgbaar in verpakkingen 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
Advertentie 160206 / bijsluiter 160206

Referenties: 1. Turpie AGG, Bauer KA, Eriksson Bl et al. Fondaparinux versus enoxaparin for the 
prevention of venous thromboembolism in major orthopedic surgery. A meta-analysis of 4 rando-
mized double-blind studies. Archives of Internal Medicine 2002; 162: 1833-1840.
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Richtlijnen voor auteurs 

(versie oktober 2005)

1. Kopij en illustraties worden in enkelvoud ingezonden.

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Kopij en illustraties worden ingezonden aan het redactieadres:
dr. A. de Gast, hoofdredacteur
Vrije Universiteit Medisch Centrum
de Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
020-4442987 (werk), 030-6970970 (privé)
redactie-ntvo.org@vumc.nl

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

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

2006

25-28.10 Spine Society of Europe. Istanboel, Turkije. Inl.: www.eurospine2006.com

6-9.11 81e SOFCOT meeting. Parijs, Frankrijk. Inl.: www.sofcot.fr

3.11 Jaarcongres Dutch Spine, Triavium, Nijmegen. Inl.: www.dspine.nl

3.11 2nd International Symposium on Conservative Hip Surgery, AMC, Amsterdam. 
Inl.: http://www.heupchirurgie.nl

24.11 Symposium ‘Veilig Incident Melden’, Meeting Plaza, Hoog Catharijne, Utrecht. 
Inl.: www.knmg.nl/symposia

9-10.11 Traumadagen 2006, Congrescentrum De Reehorst, Ede. Inl.: secretariaat@trauma.nl

24.11 Distraction osteogenesis, Erasmus Expo & Congress Centre, Rotterdam. 
Inl.: www.eur.nl/mtb/expo

30.11-01.12 Dissectiecursus Onderste Extremiteit, Onderwijscentrum en Anatomisch Instituut UMCG, 
Groningen. Inl.: www.wenckebach.umcg.nl

13.16.12 Current Concepts in Joint Replacement- Winter Meeting. Orlando, FL, USA. 
Inl: www.ccjr.com

2007

01.02-02.02 Jaarcongres NOV, World Trade Centre, Rotterdam. Inl.: www.excelcs.nl

20-23.5 Current Concepts of Joint Replacement, Spring Meeting. Las Vegas, USA. Inl: www.ccjr.com

27-31.5 6e Biennial International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine 
Congress. Florence, Italie. Inl: www.isakos.nl

2-6.10 EuroSpine 2007; Brussel, Belgie. Inl: www.eurospine2007.com

7-10.11 6th Interdisciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Pain. Barcelona, Spanje. 
Inl: www.congresslbp.com

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