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Een beter passende 
prothese

Meer dan twee derden van de Europese patiënten die een knieoperatie ondergaan, 
zijn vrouwen. Na intensief onderzoek is Zimmer erin geslaagd om de specifieke 
onderscheidende kenmerken van de vrouwelijke anatomie in een nieuw geslachts-
specifiek implantaat te verwerken: de NexGen® Gender Solutions™ Knee. 
Het is het eerste knie implantaat dat speciaal ontwikkeld is voor vrouwen. 
Zimmer Gender Solutions – it’s all about shape.
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 Vrouwen en mannen  
             zijn verschillend.
          Dit simpele feit leidt tot een 
                 uitzonderlijke innovatie.
 

Het uiteinde van het dijbeen van een vrouw 
en man zijn verschillend van vorm en 
breedte. Bij gebruik van een standaard knie-
prothese voor een vrouw moet de chirurg 
soms een kleinere maat gebruiken, waar-
door er meer bot moet worden weggehaald 
dan wenselijk. Om dit te voor komen heeft 
de NexGen® Gender Solutions™ Knee een 
design en maatvoering die beter past bij de 
anatomie van een vrouwenknie.
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Voor je het weet is het weer zover; het Voorwoord voor het Tijdschrift 
mag worden geschreven. Ben net teruggekeerd uit de Verenigde Staten 
van het Orthopedic Learning Center in het hoofdkantoor van de AAOS 
in Rosemont (op steenworpafstand van Chicago, Illinois). Een zeer 
Amerikaanse cursus stond mij te wachten. Voor dag en dauw een (zoet 
en overdadig) ontbijt en dan van 08.00 uur tot de middag aaneengeslo-
ten lezingen, dan een werklunch met dry-lab (artroscopische knooptech-
nieken) en aansluitend naar het wet-lab. Een grote zaal met ongeveer 40 
stations voor het oefenen op kadavergewrichten. Als voorzitter van de 
onderwijscommissie van de NOV en als onderwijsfanaat gaan er dan vele 
gedachten door je hoofd: juist daar waar wij het plenaire theoretische 
onderwijs verlaten, wordt je er in de VS nog ruimhartig op getrakteerd. 
Het praktische onderwijs is echter prachtig, overweldigend vanwege de 
grootte van de opzet, maar in essentie niet afwijkend van hetgeen we in 
Nederland op diverse plaatsen organiseren. Dat wil zeggen georganiseerd 
wordt door enthousiaste collegae in samenwerking met de orthopedi-
sche industrie. Ik denk dat het maken van ‘kilometers’ in een skills-lab 
van groot belang is om op een patiëntveilige manier de vaardigheden te 
oefenen. Juist bij artroscopische ingrepen waar kleine stuurfouten grote 
gevolgen kunnen hebben voor de integriteit van het intacte gewrichts-
kraakbeen. Daarbij is het ook heerlijk om met de ‘groten der aarde’ 
op een bepaald gebied een ingreep te kunnen oefenen. Skills-lab is een 
aanrader voor ons allen (ook voor de vergevorderde een mogelijkheid om 
specifieke vaardigheden te ontwikkelen en te beproeven).

Het was u natuurlijk opgevallen dat er iets veranderd is aan de lay-out 
van het Tijdschrift. Niet zo spectaculair als de vorige make-over, maar 
wel een voor de lezer belangrijke. Het nieuwe lettertype is namelijk 
gemakkelijker leesbaar en door de iets grotere witruimte oogt de pagina 
minder vol. Ook zal per pagina beter de auteur en de titel (running title; 
verkortte versie van de titel) van het artikel beter te herkennen zijn. 
Ook doen een aantal icoontjes intrede die verwijzen naar de website 
van uw Tijdschrift. Hiermee wordt aangegeven dat er additionele infor-
matie op de website te vinden is. Zo zullen bij het artikel van Twigt et 
al. de kleurenfoto’s van de histologische coupes op de website terug 
te vinden zijn. In de volgende editie verwacht ik ook een bijdrage met 
videobeelden. Wordt spannend allemaal. Lever rustig dit soort materi-
alen aan, ze worden met open armen ontvangen. Maak eens een filmpje 
van een operatietechniek die in het manuscript besproken wordt. De 
mogelijkheden zijn schier oneindig. Er zullen gerust technische beper-
kingen zijn, maar daar komen we ‘en-route’ wel achter. Het zou toch 
heel aardig zijn geweest als u de Wilson-osteotomie (artikel van Burgert 
et al.) voor de behandeling van hallux valgus in een video had kunnen 
bekijken. Of wat dacht u van het artikel over de schoudertesten van 
Graauw et al. Zou wel eens willen zien hoe die testen dan precies door 
de auteurs worden uitgevoerd. Jammer genoeg draaide er geen video-
camera toen er afgelopen week bij mij een patiënt zijn schouder in de 
spreekkamer luxeerde bij het uitvoeren van een zeer elegant uitge-
voerde apprehension test. De Hill-Sachs-laesie ter grootte van een par-
keergarage maakte duidelijk waarom dit zo gemakkelijk kon gebeuren, 
niettemin vrij zeldzaam.

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

De Vereniging heeft als doel: 
- Het bevorderen van studie en het verbreiden van 
kennis van de conservatieve en operatieve ortho-
pedie onder artsen.

- Het behartigen van de sociale belangen van de 
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officiële orgaan van de Nederlandse Orthopaedische 
Vereniging. Het heeft ten doel de leden van de 
Vereniging en andere geïnteresseerden te informe-
ren over ontwikkelingen op orthopedisch gebied, 
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worden belicht. Deze doelstelling wordt verwe-
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kelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden, 
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winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de ver-
melde diagnostische methoden, doseringen van medicijnen, 
enz. De redactie wijst elke verantwoordelijkheid of aan-
sprakelijkheid voor (de juistheid van) dergelijke gegevens 
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Inleiding

In 1963 beschreef Wilson een schuine osteotomie 
van distale 1/3 van het eerste os metatarsale in 
combinatie met exostoseresectie voor de behande-
ling van hallux valgus.1 Verscheidene variaties zijn 
er later beschreven wat betreft osteotomievlak, 
interne fixatie en postoperatieve zorg.2-9 Goede 
resultaten zijn er behaald bij een intermetatar-
sale hoek van rond de 12°.2-5,7,8,10,11 Een interme-
tatarsale hoek groter dan 15° of een metatarso-
falangeale hoek groter dan 35° wordt beschouwd 
als bovenwaarde voor een Wilson osteotomie.12 
De senior auteur van dit artikel heeft ruim 25 jaar 
ervaring met de Wilson osteotomie. Onafhankelijk 
van congruentie van het eerste metatarsofalange-
ale gewricht (MTP-I-gewricht), intermetatarsale 
hoek, hypermobiliteit tarsometatarsale I, artrose 
of comorbiditeit werd een Wilson osteotomie met 
Kirschner-draad fixatie voor de operatieve behan-
deling van hallux valgus verricht. Deze studie richt 
zich op de middellangetermijnresultaten van zijn 
Wilson osteotomie met Kirschner-draad fixatie 
bij een intermetatarsale hoek groter dan 13° wat 
betreft correctie van metatarsofalangeale en in-
termetatarsale hoek, ‘criteria for result classifica-
tion’ van Bonney en MacNab, complicaties en pa-
tiënttevredenheid.

Patiënten en methode

Het betreft een retrospectief statusonderzoek 
aangevuld met een laatste poliklinische analyse 
en röntgenonderzoek. Tussen april 1995 en 
december 2001 verrichtte de senior auteur van dit 
artikel een Wilson osteotomie bij 70 patiënten, 90 
voeten wegens een symptomatische hallux valgus. 
Inclusiecriteria voor het onderzoek waren: inter-
metatarsale hoek >13° bij een matige tot ernstige 
hallux valgus en deelname aan een laatste po-
liklinische analyse. Van de 70 patiënten hadden 
26 een intermetatarsale hoek groter dan 13°. 14 
Patiënten (12 vrouwen, 12 mannen), 18 voeten 
namen deel aan het onderzoek. Van de andere 12 
patiënten, konden er 6 niet bereikt worden als 
gevolg van onjuist adres en telefoonnummer, was 
er 1 overleden en wilden er 5 niet meewerken 
aan het onderzoek. Van deze 5 patiënten was er 
1 ontevreden over de behandeling. De ontevre-
den patiënte heeft zich nogmaals laten opereren 
in een ander ziekenhuis vanwege een recidief. 
De gemiddelde follow-upperiode bedroeg 72 (32-
109) maanden. Tijdens de poliklinische analyse 
werden de patiënten de eerste 3 vragen van de 
‘AOFAS hallux metatarsophalangeal scale’ (verder 
aangeduid met AOFAS score), over pijn, activiteits-
beperking en schoenaanpassingen gesteld. Voor 
de preoperatieve periode werd we de volledige 
AOFAS score van dat moment afgenomen.13 Zie 
tabel 1. Voorts werd een AP röntgenopname van de 
voorvoet vervaardigd. Dit onderzoek werd vergele-
ken met het preoperatieve onderzoek wat betreft 
de intermetatarsale, metatarsofalangeale hoek en 
de lengte van os metatarsale I en II. Metingen bij 

De Wilson osteotomie - hallux valgus behandeling 
bij een controversiële indicatie

R.M. Burgert en A.J.W. Marsman

Retrospectief onderzoek geïnitieerd door het omstreden idee dat er onafhankelijk van congruentie van het eerste 
metatarsofalangeale gewricht, intermetatarsale hoek, hypermobiliteit tarsometatarsale I, artrose of andere comor-
biditeit goede resultaten haalbaar zijn met een Wilson osteotomie met Kirschner-draad fixatie bij de operatieve be-
handeling van hallux valgus. Inclusiecriteria waren een intermetatarsale hoek groter dan 13° en deelname aan een 
laatste poliklinische analyse. Achttien voeten maakten deel uit van het onderzoek . De gemiddelde preoperatieve 
intermetatarsale en metatarsofalangeale hoeken bedroegen respectievelijk 15,2° en 33°. Na een gemiddelde follow-
up van 72 maanden was dit respectievelijk 7,5° en 16,7°. De gemiddelde verkorting van metatarsale I was 10% van de 
lengte preoperatief. De gemiddelde AOFAS score was 91,4 punten. Bij 89% van de patiënten was het resultaat goed tot 
uitstekend volgens de ‘criteria for result classification’ van Bonney en MacNab. Noemenswaardige complicaties waren 
er niet. Concluderend zijn er met de beschreven Wilson osteotomie met Kirschner-draadfixatie bij een preoperatieve 
intermetatarsale hoek groter dan 13° goede resultaten haalbaar. Een randomised controlled trial met de Wilson osteo-
tomie bij een intermetatarsale hoek groter dan 15° heeft onze aanbeveling.

drs. R.M. Burgert, anios orthopedie, Ziekenhuis Gelderse 
Vallei, Willy Brandtlaan 10, 6716 RP Ede.
dr. A.J.W. Marsman, orthopedisch chirurg, 
Tergooiziekenhuizen, Postbus 10016, 1201 DA Hilversum
Correspondentie: drs. R.M. Burgert
E-mail: maartenburgert@hotmail.com

N
ed

er
la

nd
s T

ijdschrift voor O
rthopaedie

Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 14, Nr 3, okt 2007 ■   89

Vol
 14

okt
  ’07



beide onderzoeken werden verricht met de ‘center 
of head’-methode en aanbevelingen van de ‘ad 
hoc committee of the American Orthopaedic Foot 
& Ankle Society on angular measurements’.14 Het 
röntgenonderzoek werd verricht volgens een ge-
standaardiseerde methode. De relatieve verkorting 
van os metatarsale I ten opzichte van preoperatief 
werd berekend volgens de formule: 

    

( 1 –                                               ) x 100 %.

Operatie en nabehandeling
De ingreep werd onder bloedleegte verricht onder 
spinaal of algehele anesthesie en bloedleegte. 
Incisie van de huid dorsomediaal van het MTP-I-
gewricht. Met de oscillerende zaag werd een os-

MI preoperatief x MII postoperatief  
MII preoperatief x MI postoperatief

Tabel 1. AOFAS hallux metatarsophalangeale scale

N=18  Punten Preoperatief Poliklinische analyse

Pijn?   
Geen pijn. 40 0 16
Milde pijn af en toe. 30 4 2
Matige pijn, dagelijks. 20 7 0
Hevige pijn, voortdurend. 0 7 0

Leiden de klachten van uw voet(en) tot beperkingen?   
Nee, geen beperkingen. 10 5 16
Beperkingen in recreatieve activiteiten, 
geen beperkingen in dagelijkse activiteiten. 7 2 2
Beperkingen in dagelijkse en recreatieve activiteiten. 4 4 0
Ernstige beperkingen in dagelijkse activiteiten. 0 7 0

Welk soort schoenen draagt u?   
Modieuze, conventionele schoenen zonder gebruik van 
inlegzooltje,geen beperking in schoenkeuze. 10 5 7
Comfortabele schoenen, schoenen met gebruik van 
een inlegzool. 5 13 11
Aangepaste, orthopedische schoenen. 0 0 0

Beweeglijkheid metatarsofalangeale gewricht I 
(dorsoflexie plus plantairflexie)   
>75° 10  9
30-74° 5  8
<30° 0  1

Beweeglijkheid interfalangeale gewricht I (plantairflexie)   
Geen beperking 5  18
Ernstige beperking(<10°) 0  0

Stabiliteit metatarsofalangeale - interfalangeale 
gewricht (alle richtingen)   
Stabiel 5  18
Onstabiel, luxatie 0  0

Eeltvorming bij hallux metatarsofalangeale 
interfalangeale gewricht   
Geen of asymptomatische eeltvorming 5  17
Symptomatische eeltvorming 0  1

Stand   
Goed 15  14
Redelijk geen symptomen 8  4
Slecht, duidelijk symptomatische stand 0  0
 Totaal 100  Gemiddelde 
   per pt 91,4 pnt

■   De Wilson osteotomie
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teotomie verricht van het1/3 deel van os metatar-
sale I proximaal van het caput in de richting van 
het caput van os metatarsale V. Het verkregen 
distale fragment werd naar lateraal verplaatst en 
gestabiliseerd met een Kirschner-draad ingebracht 
van distaal naar proximaal door of mediaal van 
het benige distale fragment en door het proximale 
deel van os metatarsale I (zie figuur 1). Sluiten van 
de fascie onder spanning. Vervolgens sluiten van de 
huid en aanleggen van een gipsschoen op de ope-
ratiekamer. Na 2 weken werden op de polikliniek 
de Kirschner-draad en de hechtingen verwijderd en 
werd de gipsschoen gewisseld voor een belastbaar 
onderbeengips. 5 Tot 6 weken postoperatief werd 
het onderbeengips verwijderd.

Radiologisch onderzoek
Alle voeten hadden preoperatief een incongru-
ent metatarsofalangeaal gewricht, 8 hadden een 
intermetatarsale hoek kleiner dan 15°, 9 groter 
dan of gelijk aan 15° en kleiner dan 20°, 1 een in-
termetatarsale hoek groter dan 20°. 2 Patiënten 
hadden een radiologische artrose graad III volgens 
gradering van Kellgren en Lawrence. De gemiddelde 
intermetatarsale hoek preoperatief bedroeg 15,2° 
(13 -21). De gemiddelde metatarsofalangeale hoek 
33° (20 - 46). Ten tijde van de laatste poliklinische 
analyse bedroeg de intermetatarsale hoek 7,5° (3 
- 14) en de gemiddelde metatarsofalangeale hoek 
16,7° (0-31). Zie tabel 2. 11 Patiënten hadden een 
congruent MTP-I-gewricht. De gemiddelde post-
operatieve verkorting van metatarsale I was 10% 
(2-19%) van de preoperatieve lengte ervan. De 
gemiddelde absolute verkorting was 6 mm (1-11). 
Postoperatief hadden 13 voeten een congruent 
MTP-I-gewricht.

Laatste poliklinische analyse
De gemiddelde AOFAS score was 91,4 punten (65-
100). Volgens de ‘criteria for result classification’ 
van Bonney en MacNab had 89% van de patiënten 
een goed tot uitstekend resultaat. 1 Patiënt, die 
aan beide voeten tegelijk was geopereerd had aan 
beide voeten soms nog milde pijn, was beperkt in 
recreatieve activiteiten en had symptomatische 
eeltvorming. De overige patiënten hadden geen 
pijnklachten meer. 2 Patiënten, met in totaal 3 ge-
opereerde voeten, waren postoperatief niet langer 
beperkt in hun schoenenkeuze en/of gebruikten 
geen inlegzooltjes meer. Eén patiënt had preope-
ratief geen beperkingen op dit gebied maar erna 
wel. 5 Voeten hadden bij de laatste poliklinische 
analyse een redelijke stand zonder symptomen. Bij 
de rest was er een goede stand. 1 Voet had een 
beweeglijkheid van MTP I kleiner dan 30° graden, 8 
voeten tussen 30° en 70° en 9 groter dan 70°. Wat 
betreft stabiliteit MTP en IP gewricht scoorde allen 
maximaal. Zie tabel 1. 

Complicaties
Peroperatief deden zich geen complicaties voor. 
De complicaties postoperatief waren gering. Bij 1 
patiënte was de stand onvoldoende gecorrigeerd. 
Ten tijde van de laatste poliklinische analyse, 97 
maanden na de operatie, had zij een intermeta-
tarsale hoek van 14° en een metatarsofalangeale 
hoek van 31°. Preoperatief bedroegen deze hoeken 
respectievelijk 16° en 28°. Zij had echter geen 
pijnklachten en was tevreden over het resultaat. 
1 Patiënte kreeg 90 maanden na de operatie af en 
toe milde pijn als gevolg van transfermetatarsal-
gie. Zij had een AOFAS score van 65 punten, een 

Figuur 1. Voor-achterwaartse röntgenopname van de 
rechter voet 2 weken postoperatief met Kirschner-
draad en gipsschoen.

Resultaten

Preoperatief
4 Patiënten hadden af en toe milde pijn, de overigen 
hadden dagelijks tot voortdurend matige tot hevige 
pijn. 13 Patiënten konden geen modieuze schoenen 
dragen, waren beperkt in hun schoenenkeuze en/
of gebruikten steunzooltjes. Geen enkele patiënt 
droeg orthopedische schoenen. 7 Patiënten onder-
vonden vanwege de klachten ernstige beperkingen 
in hun dagelijkse activiteiten, 5 patiënten onder-
vonden geen beperkingen (Tabel 1). 4 Patiënten 
waren ten tijde van de operatie ouder dan 70 jaar.
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intermetatarsale en metatarsofalangeale hoek van 
respectievelijk 9° en 23°en een verkorting van me-
tatarsale I van 10%. Zij heeft hiervoor nooit een arts 
geconsulteerd en zij gebruikte geen steunzolen. 1 
Patiënt had na een follow-up van 35 maanden een 
beweeglijkheid van het MTP-I-gewricht van kleiner 
dan 30°. Preoperatief had zij een röntgenologische 
artrose graad III volgens gradering van Kellgren en 
Lawrence. De beweeglijkheid preoperatief was 
onbekend. Zij had een AOFAS score van 78 punten. 
Patiënte had geen pijnklachten en was tevreden 
over het resultaat.

Tevredenheid patiënten
Alle patiënten waren tevreden over het resultaat. 
Alle patiënten, behalve 1 die twijfelde, zouden 
bij gelijke preoperatieve klachten met een zelfde 
te verwachten postoperatief verloop en resultaat 

dezelfde behandeling ondergaan. De twijfelende 
patiënte had een AOFAS score van 90 punten. Zij 
wist niet of haar preoperatieve klachten opwogen 
tegen de operatie en de beperkingen de eerste 
weken daarna.

Discussie

De chirurgische behandeling van een symptomati-
sche hallux valgus met een Wilson osteotomie onaf-
hankelijk van congruentie van het MTP-I-gewricht, 
intermetatarsale hoek, hypermobiliteit tarsome-
tatarsale I, artrose of comorbiditeit is omstreden. 
Verscheidene auteurs zijn van mening dat de ver-
schillende mate van deformiteit, de verschillende 
pathofysiologische elementen en anatomische af-
wijkingen het gebruik van verschillende technieken 
voor de behandeling van hallux valgus noodzakelijk 

Tabel 2. Resultaten ten opzichte van andere onderzoeken

 Grace10 Pouliart3 Givissis2 Geldwert5 Klosok4 Keogh6 Klareskov7 Schemitsch11 Cetti8 Huidig
          onderzoek

N 31 32 32 115 42 74 77 100 57 18
follow-up 
(mnd) 78 20 33  ? 37 60 36 62 5 72
IMA 
preoperatief 
(graden) 11,4 11 13,7 12 ? 12 12 ? 13 15,2
IMA
follow-up 
(graden) 9,1 8 6,1 6 ? 8 8 ? 8 7,4
correctie 
IMA 
(graden) 2,3 3 7,6 6 ? 4 4 2 5 7,8
MTP I 
(graden) 32 27 36,8 33 29 29 31 25,2 35 33,8
MTP I 
follow-up 
(graden) 15 13 17,2 11 13,3 14 19 14,9 10 16,6
correctie 
MTP I 
(graden) 17 14 19,6 22 15,7 15 12 10,3 25 17,2
verkorting a
MT I 6,3% 13% 7,4%,5,2mm 6,5mm 10mm 5mm 8mm ? 5mm 10%,6mm
Percentage 
goed / 
uitstekend*  ? 90% 84% 80% ? 89% 81% ? 100% 89%

N = aantal patiënten onderzocht
IMA = intermetatarsale hoek
MTP = metatarsofalangeake hoek
MT = os metatarsale
* volgens ‘criteria for result classification’ van Bonney en MacNab
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maken.12,15,16 Een intermetatarsale hoek groter 
dan 15° en een metatarsofalangeale hoek groter 
dan 35° worden beschouwd als bovenwaarden 
voor een Wilson osteotomie.12 Onze overtuiging is 
-en onze resultaten wijzen in de richting- dat er 
goede resultaten haalbaar zijn bij een intermeta-
tarsale hoek groter dan 15°. De onderzoekspopu-
latie is echter te klein om dit wetenschappelijk te 
onderbouwen. Desalniettemin werd in deze studie 
bij een 66-jarige man uit de onderzoekspopulatie 
een goed resultaat bereikt bij een intermetatar-
sale hoek groter 21° en metatarsofalangeale hoek 
van 40°. Het MTP-I-gewricht was daarbij incon-
gruent. Na een follow-up van 43 maanden waren 
de hoeken respectievelijk 11° en 14° en bedroeg 
de AOFAS score 95 punten. Hij was tevreden met 
het resultaat. Of hij preoperatief een hypermobiel 
TMT-I-gewricht had is onbekend. Figuur 1, 2 en 3 
tonen respectievelijk de AP-röntgenopname pre-
operatief, 2 weken postoperatief en tijdens laatste 
poliklinische analyse.

De mate van correctie van de intermetatarsale en 
metatarsofalangeale hoek binnen deze studie is 
groter dan of vergelijkbaar met de in de literatuur 

gevonden waarden.2-8,10,11 Zie tabel 2. 
De gemiddelde verkorting van het os metatarsale I 
is groter dan die van andere onderzoeken (Zie tabel 
2).2,6,8,10. Dit kan verklaard worden door de grotere 
correctie van de intermetatarsale hoek. De hoek 
tussen het osteotomievlak en de longitudinale as 
van het os metatarsale I en de mate van translatie 
van het distale metatarsale fragment naar lateraal 
bepalen immers de verkorting van het os metatar-
sale I. De verkorting wordt groter bij verkleining 
van de hoek of vergroting van de translatie.
Ondanks de grote verkorting in onze onderzoeks-
groep ontwikkelde slechts 1 patiënte 90 maanden 
postoperatief een milde metatarsalgie. Meerdere 
auteurs geloven dat er transfer metatarsalgie 
ontstaat door verplaatsing van de belasting van de 
voorvoet naar lateraal door verkorting van het os 
metatarsale I.5,6,11,17 Schemitsch en Horne vonden 
een correlatie tussen verkorting en metatarsal-
gie.11 Meerdere onderzoekers vonden geen corre-
latie.2-4,6,10

Het voordeel van de door ons beschreven fixatie 
met een Kirschner-draad en voorvoetgips is dat 
de Kirschner-draad operatief eenvoudig aan te 

Figuur 3. Voor-achterwaartse röntgenopname 
rechter voet tijdens laatste poliklinische analyse.

Figuur 2. Voor-achterwaartse röntgenopname rechter 
voet preoperatief.
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Tabel 3. AOFAS hallux metatarsophalangeale scale ten opzichte van andere onderzoeken 

   IMA  MTP IMA MTP  aofas aofas
   preope- preope- postope- postope- follow-up preope- postope-
onderzoek N type operatie ratief ratief  ratief ratief (mnd) ratief ratief
Huidig  18 Wilson 15,2 33,8 7,4 16,6 72 ? 91,4
Magnan19 118 Percutane distale 
  metatarsale 
  osteotomie 12,3 31,5 7,3 13,7 36 ? 88,2
Thordarson18 196 McBride, Chevron, 
  Lapidus ? ? ? ? 24 52,6 85,5
Schneider20 112 Chevron 13,8 27,6 8,7 14 152 46,5 88,8
Chiodo21 82 Ludloff 16 31 7 11 30 54 91
Givissis2 32 Wilson 13,7 36,8 17,2 6,1 33 ? 85,5
Perugia2 45 Scarf 18,3 32,1 9.9 11 26 35,7 89,9
Coetzee22 26 Lapidus 18 37,1 8,6 17,1 24 47,6 87,9
Nery24 54 Chevron 12 25 8 14 24 50 90
Stienstra23 38 Chevron 15 29 4,8 11,3 31 ? 93,5

N = aantal patiënten onderzocht
IMA = intermetatarsale hoek
MTP = metatarsofalangeale hoek

brengen is en na twee weken poliklinisch eenvoudig 
verwijderd kan worden. De Kirschner-draad geeft 
in combinatie met 2 weken voorvoet gips gevolgd 
door 4 weken belast onderbeengips een afdoende 
stabilisatie van de osteotomie. Malunion, ‘delayed-
union’ en ‘non-union’ deden zich niet. Zelfs met 3 
weken belast voorvoet gips, zonder interne fixatie, 
zijn door anderen goede resultaten behaald.9 
Weliswaar maakt interne fixatie met 2 schroeven 
gipsimmobilisatie overbodig en leidt het tot kortere 
revalidatie tijd en eerdere hervatting van werk en 
alle daagse activiteiten, maar in een 25% is een re-
operatie in verband met irritatie van de schroeven 
noodzakelijk.2 

In de ‘Instructional Course Lectures; Hallux valgus’ 
meldt Coughlin als tekortkomingen van de Wilson 
osteotomie: ondercorrectie, recidief, verkorting os 
metatarsale I , transfermetatarsalgie, malunion, 
‘delayed union’ en ‘nonunion’ van de osteotomie.12 
Wij vonden in onze onderzoeksgroep bij 1 patiënte 
een ondercorrectie, een gemiddelde verkorting 
van MT I van 10% en bij 1 patiënte een milde trans-
fermetatarsalgie.

De door ons gevonden gemiddelde AOFAS score van 
91,4 punten is afgemeten aan de grote preopera-
tieve intermetatarsale hoek niet duidelijk lager dan 
de in de literatuur gevonden waarden van andere 
operatietechnieken (Zie tabel 3).2,18-25 Daarbij 
is de AOFAS score niet volledig is gevalideerd.26 

Volgens de ‘criteria for result classification’ van 
Bonney en MacNab heeft 89% van onze patiënten 
een goed tot uitstekend resultaat.27 Dit resultaat 
komt overeen met andere artikelen, die preopera-
tief een kleinere intermetatarsale en metatarsofa-
langeale hoek beschrijven.2,3,5-8 Zie tabel 2.

Deze studie beschrijft goede resultaten, waaronder 
100% patiënttevredenheid, met de Wilson osteo-
tomie met Kirschner-draad fixatie bij een inter-
metatarsale hoek groter dan 13°. De onderzoeks-
populatie is te klein om wetenschappelijk aan te 
tonen dat er goede resultaten haalbaar zijn bij een 
intermetatarsale hoek boven de 15°. Een gerando-
miseerde klinische studie naar de resultaten van de 
Wilson osteotomie bij een intermetatarsale hoek 
groter dan 15° heeft onze aanbeveling.

Abstract

Retrospective study initiated by the controversial idea that 
independent of the congruence of metatarsophalangeal 
joint I, intermetatarsal angle, hypermobility of tarsometa-
tarsal joint I, arthritis or co-morbidity good results can be 
achieved with a modified Wilson osteotomy.
Inclusion criteria were intermetatarsal angle >13° and 
participating in final clinical examination. Eighteen feet 
were included. The preoperative mean intermetatarsal and 
metatarsalphalangeal angles were respectively 15,2° and 
33°. After a follow-up of 72 months the mean angles were 
respectively 7,5° and 16,7°. The mean shortening of me-
tatarsal I was 10% of the length preoperative. The mean 
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AOFAS hallux metatarsophalangeale scale was 91,4 points. 
According to the ‘criteria for result classification’ of Bonney 
and MacNab a good to excellent result were achieved in 
89% of the patients. No major complications were found. In 
conclusion good results can be achieved with the discribed 
Wilson osteotomie with Kirschner-wire fixation with a pre-
operative intermetatarsal angle larger than 13°. We advice 
a randomized controlled trial with intermetatarsal angles 
larger than 15° for further research.
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Inleiding

Het schoudergewricht is een complex gewricht 
waarbij een grote variatie aan pathologie een 
rol speelt. Hierdoor zijn er in de literatuur vele 
klinische schoudertesten beschreven. Regelmatig 
worden er tevens nieuwe testen geïntroduceerd. 
Echter naar de betrouwbaarheid van deze klinische 
testen is nog niet veel onderzoek gedaan.1 Het doel 
van dit onderzoek is om een overzicht te geven 
van de vele klinische schoudertesten met daarbij 
een beschrijving van de uitvoering van de test. Dit 
in combinatie met de betrouwbaarheid van deze 
testen. Het streven is om van alle testen de sensiti-
viteit, specificiteit, positief voorspellende waarde, 
negatief voorspellende waarde en de intertester-
betrouwbaarheid aan te geven. De anamnese is 

en blijft een essentieel onderdeel bij het komen 
tot een juiste diagnose binnen het schouderon-
derzoek.2 Deze anamnese geeft richting aan het 
klinische onderzoek en leidt ertoe dat de onder-
zoeker een juiste keuze kan maken uit het grote 
arsenaal aan klinische schoudertesten. Om tot 
een juiste keuze te komen welke test relevant is, 
is het belangrijk om meer te weten over de be-
trouwbaarheid van de klinische test. Deze infor-
matie is relevant want het beïnvloedt de keuze 
van de onderzoeker. Uiteindelijk zijn de anamnese 
en klinisch onderzoek vaak beslissend voor een 
adequate behandeling.
Het doel van dit artikel is om een overzicht te geven 
van de verschillende klinische schoudertesten ten 
aanzien van de betrouwbaarheid. Het streven is 
om de diagnose van een klinische test te vergelij-
ken met de diagnose van een schouder artrosco-
pie. Met andere woorden de schouder artroscopie 
is de ‘gouden standaard’. Als domein worden alle 
patiënten ouder dan 18 jaar met schouderklachten 
genomen. Het is de bedoeling om een overzicht te 
geven van de verschillende validiteitmaten van de 
schoudertesten (sensitiviteit, specificiteit, negatief 
en positief voorspellende waarde). Daarnaast is 
het de bedoeling om meerdere artikelen in het 

Klinische schoudertesten - een overzicht naar 
uitvoering en betrouwbaarheid

E. Graumeijer, S.N. de Jong en H.Ch. Vogely

In de literatuur zijn vele klinische schoudertesten beschreven. Echter naar de betrouwbaarheid van deze klinische 
testen is nog niet veel onderzoek gedaan. Het doel van dit onderzoek is om een overzicht te geven van deze klinische 
testen met daarbij een beschrijving van de uitvoering en de betrouwbaarheid van de test. Op Pubmed en Embase is 
gezocht naar relevante artikelen. Deze artikelen dienden betrouwbaarheidsmaten van de specifieke schoudertest aan 
te geven. Daarbij was het de bedoeling dat deze betrouwbaarheidsmaten werden verkregen van artikelen die gebruik 
maakten van een artroscopie als gouden standaard. Vervolgens werden de verschillende testen met elkaar vergeleken. 
Wanneer een test beter dan 80 procent scoorde dan werd dit als betrouwbaar beschouwd. Op basis van de bestudeerde 
literatuur kan men concluderen dat voor de laxiteitstesten de Release-test de meest betrouwbare test is. De Relocatie-
test en de Apprehension-test zijn daarnaast testen die een relatief goede betrouwbaarheid laten zien. Het lijkt dan 
ook logisch om op basis van deze gegevens deze drie testen uit te voeren wanneer men anamnestisch een vermoeden 
heeft op anterieure instabiliteit. Met betrekking tot SLAP-pathologie geeft eigenlijk al de hoeveelheid testen aan 
dat er niet echt een goede test bestaat. De validiteit van deze testen laat dan ook te wensen over. De specificiteit is 
relatief beter. Het is voor deze categorie testen dan ook moeilijk aan te geven welke test het best in de kliniek kan 
worden toegepast. De persoonlijke voorkeur van de betreffende onderzoeker speelt hierbij een belangrijke rol. De 
impingement-testen vertonen een goede sensitiviteit, maar de specificiteit laat te wensen over. In de kliniek lijkt het 
zinvol om de Empty can-test en de Hawkins-test toe te passen wanneer er anamnestisch een verdenking op impinge-
ment bestaat. Er zijn veel klinische schoudertesten beschreven welke niet allemaal even betrouwbaar zijn. Op basis 
van de bestudeerde literatuur kan men concluderen dat de laxiteitstesten adequaat zijn en dat men in de kliniek het 
beste de relocatie-test kan gebruiken. De testen voor SLAP-pathologie zijn veel minder betrouwbaar hierbij is de per-
soonlijke voorkeur van de klinische onderzoeker belangrijk. Van de impingement-testen laten de Empty can-test en de 
Hawkins-test de beste resultaten zien.
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overzicht op te nemen. Deze artikelen zullen via 
de verschillende medische databanken worden ver-
kregen.

Materialen en methoden
 
De literatuur is opgezocht via Pubmed (www.ncbi.
nlm.nih.gov/sites/entrez/) en Embase. Als zoek-
termen zijn gebruikt: ‘clinical shoulder tests’, de 
specifieke schoudertest (bijvoorbeeld Relocation 
test, ‘Sensitivity and Specificity’, ‘reproducibi-
lity of results’. De artikelen werden geïncludeerd 
indien zij gebruik maakten van een artroscopie als 
‘gouden standaard’ en er een duidelijke beschrij-
ving werd gegeven van de klinische schoudertest.
Exclusiecriteria waren onderzoeken waar geen 
gebruik werd gemaakt van een artroscopie als 
‘gouden standaard’ en onderzoeken waar geen 
betrouwbaarheidsmaten werden gegeven. De 
schoudertesten werden met elkaar vergeleken 
ten aanzien de betrouwbaarheidmaten (sensitivi-
teit, specificiteit, negatief en positief voorspel-
lende waarde). Hierbij is 80 procent gebruikt als 
arbitraire grens wat wel en niet betrouwbaar is. 
Met andere woorden testen die minder dan 80% 
scoorden werden als onbetrouwbaar gescoord en 
testen hierboven als betrouwbaar. Daarnaast is 
gekeken naar het aantal patiënten dat aan een 
onderzoek had deelgenomen.

Resultaten

In de literatuur werden de volgende schoudertes-
ten gevonden. Voor een beter overzicht beschrij-
ven wij de testen per hoofdgroep:
A) testen voor toegenomen laxititeit
B) testen voor SLAP-pathologie 
C) testen voor impingement

A. Testen voor instabiliteit en toegenomen 
 laxititeit

1 ‘Load en shift’-test1,3,4,5,6,7

De patiënt zit met ontspannen arm. De humeruskop 
wordt eerst in het glenoïd gecentreerd (loading), 
waarna een anterieure-posterieure gerichte stress 
wordt uitgevoerd. De anterieure en posterieu-
re translatie wordt uitgedrukt in relatie tot het 
glenoïd. Voor het scoren van de test onderscheidt 
men de volgende 3 gradaties: graad 0= nauwelijks 
translatie (<25% van de diameter van de humerus-
kop); graad 1= translatie binnen de ring van het 
glenoïd (25-50% van de diameter van de humerus-
kop) en graad 2= Translatie over de ring van het 
glenoïd (>50% van de diameter van de humeruskop) 
(Figuur 1.)

2 Apprehension-test1,3,4,5,6,7

De uitgangspositie in deze test is rugligging met de 
arm in 90 graden abductie en in volledige exorota-
tie. Vervolgens wordt de humeruskop passief naar 
anterieur gebracht. Indien hierbij pijn of ‘appre-
hension’ (vrees/angst) optreedt, wordt de test als 
positief beschouwd (Figuur 2.).

3 Relocatie-test1,3,4,5,6,7,8

Deze test is een uitbreiding van de vorige test. Op 
de humeruskop wordt, bij een positief resultaat 
in de apprehension-test, een stress naar posteri-
eur uitgevoerd. Bij instabiliteit verdwijnt de pijn, 
aangezien de humeruskop hierdoor in de normale 
verhouding met het glenoïd wordt gebracht. De 
test kan positief (pijn verdwijnt) of negatief (pijn 
blijft) zijn (Figuur 3.)

4 Release-test1,3,4,5,6,7,9

Deze test wordt op zijn beurt gecombineerd met de 
twee voorgaande tests. Na een positieve relocatie-

Figuur 1

Figuur 2
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test wordt de drukgevende hand vrij plots wegge-
nomen. Bij instabiliteit beweegt de kop hierdoor 
terug naar anterieur waarbij stress optreedt op de 
ventrale structuren. Indien pijn en/of apprehen-
sion optreedt, is het test resultaat positief.

5 Sulcus Sign1,3

De patiënt zit met ontspannen arm. De elleboog 
wordt vastgepakt en er wordt tractie naar inferieur 
gegeven. Bij (multi-directionele) instabiliteit ont-
staat door de verplaatsing naar caudaal van de 
humeruskop een zichtbare inkeping of sulcus juist 
distaal van het acromion. De score van het sulcus 
sign wordt uitgedrukt aan de hand van het aantal 
vingers dat men in de inkeping kan leggen. Graad 
0= geen sulcus; graad 1= sulcus voor 1 vinger toe-
gankelijk; graad 2= sulcus voor 2 vingers toeganke-
lijk (Figuur 4 en 5).

6 Posterieure stress-test10,11

Deze test wordt uitgevoerd om een posterieure in-
stabiliteit te diagnosticeren. In zit wordt de arm in 
90 graden flexie gebracht en door de duim van de 
onderzoeker wordt net lateraal van het processus 
coracoïdeus stress naar posterieur gegeven. Tege-
lijkertijd brengt de onderzoeker met de andere 
hand de bovenarm in 30 graden endorotatie en ho-
rizontale adductie en oefent de onderzoeker tijden 
het maken van de beweging druk uit naar posterior. 

Indien er pijn of een grote posterieure translatie 
optreedt, is de test positief (Figuur 6).

B. Testen voor SLAP-pathologie

1 Clunk-test1,12

Aan de hand van deze test wordt de aanwezigheid 
van labrumscheuren nagegaan. De patiënt bevindt 
zich in rugligging. Bij volledige abductie wordt er 
een passieve circumductie van de arm uitgevoerd 
met een lichte druk naar anterieur. Hierbij kan een 
klikkende of knarsende sensatie (‘clunk’ of ‘grinding’) 
duiden op een labrumletsel (Figuur 7 en 8).

Figuur 3

Figuur 4 Figuur 5

Figuur 6

Figuur 7
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2 Crank Test1,3,13,14,15,16

De uitgangspositie in deze test is staand of in rug-
ligging en de humerus wordt geëleveerd in het vlak 
van de scapula tot 90 graden. De elleboog wordt ge-
flecteerd tot 90 graden en de onderzoeker oefent 
een compressiekracht uit in het verlengde van de 
humerus en bovenarm, zo ontstaat er compressie-
kracht op het glenohumerale gewricht. Gedurende 
het uitoefenen van de compressiekracht (met één 
hand), voert de onderzoeker met de andere hand 
exo- en endorotatie uit van de humerus. De test is 
positief wanneer er pijn optreedt (met of zonder 
klik-fenomeen (Figuur 9 en 10).

3 Test van O’Brien1,14,15,17

Deze test kan worden uitgevoerd in zit of staand. 
Bij de test van O’Brien is de arm van de patiënt 90 
graden anteflexie-elevatie,10-15 graden in adductie 
en in maximale endorotatie. De patiënt wordt geïn-
strueerd om de neerwaartse druk van de onderzoe-
ker te weerstaan. Vervolgens wordt dit herhaald met 
de arm in maximale exorotatie. De test is positief 
indien de patiënt pijn ervaart in endorotatie en de 
pijn verdwijnt bij het uitvoeren van de test in exoro-
tatie. Een positieve test kan wijzen op een aandoe-
ning van het bicepsanker eventueel doorlopend in 
de bicepspees (SLAP-laesie) (Figuur 11 en 12).

4 New Pain Provocation test7,18

De patiënt zit met de arm in 90-100 graden abductie-
elevatie, de elleboog is in 90 graden flexie en de 
schouder wordt geexoroteerd door de onderzoeker. 
De onderzoeker beweegt de onderarm van supinatie 
naar pronatie. De New Pain Provocation test wordt 
als positief beschouwd voor een SLAP-laesie wan-
neer er pijn provocatie optreedt bij pronatie van 
de onderarm of wanneer de pijn toeneemt tov de 
supinatie positie Figuur 13 en 14). 

5 Biceps load test7,19

De patiënt bevindt zich in een zittende positie. 
De schouder wordt in 90 graden abductie-elevatie 

Figuur 8

Figuur 9

Figuur 10

Figuur 11

Figuur 12
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geplaatst en geëxoroteerd en de onderarm gesupi-
neerd. De patiënt wordt gevraagd om de elleboog 
te flecteren tegen de weerstand van de onderzoe-
ker. De test wordt als positief beschouwd wanneer 
er pijn optreedt bij het flecteren van de elleboog 
tegen weerstand (Figuur 15).

6 Test van Speed1,16,20

De test van Speed wordt in staande positie uitge-
voerd. Bij deze test is de onderarm van de patiënt in 
een supinatiepositie en wordt de elleboog volledig 
gestrekt. De patiënt anteflecteert zijn arm tegen 
weerstand van de onderzoeker. Deze test geldt 
als een test om de integriteit van de bicepspees 
te evalueren. Pijn van de bicepspees in de sulcus 

bicipitalis wordt als een positieve test beschouwd 
(Figuur 16).

C. Testen voor impingement:

1 Test van Neer1,21

De test van Neer wordt in staande of in zittende 
positie uitgevoerd. Passieve geforceerde elevatie 
van de arm veroorzaakt inklemmen van de rota-
torcuff tegen de coraco-acromiale boog. Indien de 
patiënt pijn ervaart is de test positief (Figuur 17).

2 Empty can test (supraspinatustest, 
   test van Jobe)1,16

De empty can test kan in zittende of staande positie 
worden uitgevoerd.
De proefpersoon brengt de arm in 30-60 graden ab-
ductie met de duim naar beneden gericht (endoro-
tatie). In deze positie wordt manuele weerstand 
tegen abductie geboden door de onderzoeker. Pijn 

Figuur 13

Figuur 14

Figuur 15

Figuur 16

Figuur 17
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en/of krachtsverlies wordt als positief resultaat 
beoordeeld (Figuur 18 en 19).

3 Painful arc1

Deze test kan in zittende of vanuit staande positie 
worden uitgevoerd. Bij actieve abductie-elevatie 
van de arm kan een pijnlijk traject optreden, 
meestal gelegen tussen 60-120 graden, voorafge-
gaan of gevolgd door een pijnloos traject. De test 
is positief bij het optreden van pijn.

4 Exorotatie tegen weerstand1

De proefpersoon zit of staat naast de onderzoeker. 
De arm wordt in neutrale positie tegen het lichaam 
gehouden. De patiënt wordt gevraagd om actief 
exorotatie te geven tegen weerstand van de onder-
zoeker. Indien pijn of krachtsverlies wordt vastge-
steld, is de test positief (Figuur 20).

5 Test van Hawkins1,21

De patiënt mag zitten of staan. De humerus wordt 
in 90 graden anteflexie-elevatie of in 90 graden ab-
ductie-elevatie geplaatst en passief geëndoroteerd. 
Wanneer er pijn optreedt tijdens deze endoroteren-
de beweging is de test positief. Deze pijn impliceert 
supraspinatus-impingement (Figuur 21 en 20). 

Figuur 19

Figuur 18 Figuur 20

Figuur 21

Figuur 22
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6 Yokum’s Test22

De patiënt mag zitten of staan. De humerus wordt 
in 90 graden anteflexie-elevatie geplaatst, vervol-
gens wordt de patiënt gevraagd om zijn of haar hand 
op de andere schouder te leggen. De onderzoeker 
eleveert de arm vervolgens door de elleboog in 
elevatie te drukken. De patiënt mag dit ook actief 
doen (eleveren). Pijn impliceert impingement van 
suprahumerale structuren (Figuur 23).

7 Internal Rotation Resistance Strength 
   Test (IRRST)7,23

De IRRST wordt in staande positie uitgevoerd, 
waarbij de onderzoeker achter de patiënt staat. 
De arm wordt in 90 graden abductie gepositioneerd 
met de arm in ongeveer 80 graden exorotatie. Een 
manuele isometrische spiertest wordt uitgevoerd 
voor exorotatie en dan vergeleken met een spiertest 
voor endorotatie in dezelfde positie (Figuur 1).
Wanneer een patiënt met een positieve tekenen voor 
impingement een goede kracht heeft bij exorotatie 
en een duidelijk spierkracht verlies bij endorotatie 
dan wordt de IRRST als positief beschouwd. Omdat 
dit een test is voor relatieve zwakte van een patho-
logische schouder wordt de kracht niet vergeleken 
met de contralaterale gezonde arm. De hypothese 
is dat een positieve IRRST bij een patiënt met 

positieve impingement tekenen suggestief is voor 
inwendige (non-outlet) impingement, en dat een 
negatieve test (meer zwakte bij exorotatie) meer 
suggestief is voor klassieke ‘outlet impingement’ 
(Figuur 24 en 25).

Betrouwbaarheid van de verschillende testen

A. Laxiteitstesten
De uitkomsten van de verschillende laxiteitstes-
ten zijn in tabel 1 opgenomen. In de kolom studies 
zijn de artikelen terug te vinden, in de kolom N het 
aantal deelnemers uit het betreffende onderzoek 
(indien dit niet bekend is, wordt dit aangegeven 
met een vraagteken), gevolgd door de betrouw-
baarheidsmaten (sensitiviteit, specificiteit, positief 
voorspellende waarde en negatief voorspellende 
waarde). Indien dit is beschreven, is de intertester-
betrouwbaarheid vermeld. In de laatste kolom is 
het betrouwbaarheidsinterval tevens aangegeven. 

B. Testen voor superieur labrum pathologie
In tabel 2 is een opsomming van de bestudeerde 
literatuur ten aanzien van labrumafwijkingen. 
De eerste kolom bevat de onderzochte schouder-
test. Daarna volgt de kolom met de bestudeerde 
artikelen ten aanzien van deze test. In Kolom N 
staat het aantal deelnemers aan de studie. In de 
daarop volgende kolommen worden de sensitivi-
teit, de specificiteit, de positief -en negatief voor-
spellende waarde aangegeven.

C. Impingement testen
In tabel 3 zijn de impingement testen met de be-
trouwbaarheidsmaten opgenomen.
De eerste kolom bevat de onderzochte schouder-
test. Daarna volgt de kolom met de bestudeerde 
artikelen ten aanzien van deze test. In Kolom N 
staat het aantal proefpersonen van de studie. In 
de daarop volgende kolommenn worden de sensi-
tiviteit, de specificiteit, de positief -en negatief 
voorspellende waarde aangegeven.

Figuur 23

Figuur 24

Figuur 25
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Discussie

Het schoudergewricht is een complex gewricht 
waarbij een grote verscheidenheid aan pathologie 
wordt gezien. Daarmee samenhangend zijn er vele 
klinische schoudertesten in de literatuur beschre-
ven. Het doel van dit onderzoek is om op basis van 
de huidige literatuur een uitspraak te doen over 
de betrouwbaarheid van de verschillende schou-
dertesten. Het grootste probleem bij onderzoeken 
waarbij een artroscopie als ‘gouden standaard’ 
wordt gebruikt is dat er al heel snel sprake zal zijn 
van ‘selectie bias’. Wanneer men gebruik maakt van 

de artroscopie als gouden standaard selecteert men 
als het ware zijn populatie. Alleen die patiënten die 
dusdanige schouderklachten hebben komen in aan-
merking voor een kijkoperatie en hebben daarom 
tevens meer kans op daadwerkelijke schouderpa-
thologie. De mooiste oplossing hiervoor zou zijn om 
tevens bij gezonde proefpersonen een kijkoperatie 
uit te voeren, maar dit is ethisch gezien geen optie. 
Mogelijk dat in de toekomst de MRI-arthrografie 
uitkomst zou kunnen bieden als gouden standaard. 
Door de ‘selectie bias’ wordt de prevalentie van de 
aandoening beïnvloedt en daardoor de positief en 
negatief voorspellende waarden.

Tabel 1.
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L. T'Jonck et al. 
2001
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2002
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2001
K.Lo et al. 
2004
Speer 1994
 
 
L. T'Jonck et al. 
2001
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2002
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2001
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?
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In een aantal onderzoeken is het moeilijk om te in-
terpreteren wat de rol is van de anamnese.1,4,6,18,20 
Aangezien dit een essentieel onderdeel is om te 
komen tot een juiste diagnose zal dit in veel onder-
zoeken zijn verricht. Echter de vraag is nu of men 
komt tot een diagnose op basis van de manuele test 
of dat men reeds is ‘gestuurd’ vanuit de anamnese. 
Met andere woorden het is niet in alle onderzoeken 
duidelijk op basis waarvan men de test positief dan 
wel negatief scoort. De rol van de anamnese kan 
wel eens groter zijn dan men vermoedt.
De ervaring van de onderzoeker (die de manuele 
test uitvoert) is van groot belang. Wanneer men 
reeds enige ervaring heeft met het uitvoeren van 
de manuele testen dan kan dit ertoe leiden dat de 
resultaten gunstiger uitvallen t.o.v. een onderzoe-
ker die minder ervaring heeft. In veel literatuur-
studies is niet aangeven wat de ervaring is van de 
onderzoeker.
Wanneer een nieuwe test wordt geïntroduceerd 
dan valt op dat de resultaten ten aanzien van de 
validiteit erg hoog zijn.18,22 Vaak worden deze re-
sultaten niet meer behaald wanneer een andere on-

derzoeker deze ‘nieuwe manuele test’ herhaald.
Bij het bestuderen van de literatuur is het lastig 
om te beoordelen wanneer een onderzoeker 
voldoende proefpersonen in zijn onderzoek heeft 
geïncludeerd. Over het algemeen zijn studies 
waaraan meer patiënten hebben deelgenomen 
betrouwbaarder. Het is de vraag of deze studies 
daarom tevens zwaarder moeten meewegen in het 
bepalen van de betrouwbaarheid van de manuele 
schoudertesten. 
Een aantal testen die zijn beschreven in deze li-
teratuurstudie hebben geen resultaten opgeleverd 
ten aanzien van de betrouwbaarheid, hier zal in 
de toekomst nog onderzoek naar moeten worden 
verricht. Op basis van de door ons bestudeerde 
literatuur kan men concluderen dat voor de laxi-
teitstesten de release test de meest betrouwbare 
test is. De relocation-test en de apprehension-test 
zijn daarnaast testen die een relatief goede be-
trouwbaarheid laten zien. De relocatie-test en de 
release-test zijn eigenlijk uitbreidingen of andere 
varianten van de apprehension test. Het lijkt dan 
ook logisch om op basis van deze gegevens deze 

Tabel 2. Testen voor Labrum pathologie

 Studies   N Sen Spec PVW NVW
Biceps Load test 2 Kim et al. 2001   127 90 97 92 95
               
Speed's test R.Holtby and H.Razmjou, 2004   152 32 75 50 58
 L. T'Jonck et al. 2001   71 85 80    
 A.Guanche and Jones, 2003   60 63 73 87 40
 A.Guanche and Jones, 2003 (SLAP) 60 54 47 57 45
               
Yergason's Test R.Holtby and H.Razmjou, 2004   152 43 79 60 65
 A.Guanche and Jones, 2003   60 9 93 80 25
 A.Guanche and Jones, 2003 (SLAP) 60 12 96 80 47
               
Clunk test L. T'Jonck et al. 2001   71 47 98    
 E.McFarland et al, 2002   426 24 76 9 90
 
Crank test W.Stetson and K.Templin, 2002   65 46 56 41 61
 A.Guanche and Jones, 2003   60 40 73 82 29
 A.Guanche and Jones, 2003 (SLAP) 60 39 67 59 47
 K.Mimori et al, 1999   32 83 100    
 
New Pain 
Provocation Test K.Mimori et al, 1999   32 100 90    
 
O'Brien's test W.Stetson and K.Templin, 2002   65 54 31 34 50
 A.Guanche and Jones, 2003   60 63 73 87 40
 A.Guanche and Jones, 2003 (SLAP) 60 54 47 57 45
 E.McFarland et al, 2002   426 47 55 10 91
 L. T'Jonck et al. 2001   71 82 60    
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drie testen uit te voeren wanneer men anamnes-
tisch een vermoeden heeft op anterieure insta-
biliteit. Voor eigenlijk alle testen voor labrum-
pathologie geldt dat de validiteit te wensen over 
laat. De specificiteit is relatief wat beter. De hoe-
veelheid testen geeft eigenlijk al aan dat er niet 
echt een goede test bestaat. Het is voor deze 
categorie testen moeilijk om aan te geven welke 
test het best in de kliniek kan worden toegepast. 
De persoonlijke voorkeur van de betreffende on-
derzoeker speelt hierbij een belangrijke rol. De 
in dit onderzoek bestudeerde literatuur laat voor 
de impingement testen zien dat er sprake is van 
een goede sensitiviteit, maar dat de specificiteit 
te wensen over laat. Wanneer er anamnestisch een 
verdenking is op impingement problematiek lijkt 
het zinvol om de Empty can test en de Hawkins test 
toe te passen.

Abstract

There are many clinical shoulder tests available. But there 
seems to be a lack of evidence regarding the reliability 
of these tests. The goal of this study is to give a descrip-
tion of the Laxity tests, the tests for SLAP-pathology and 
Impingement tests and evidence regarding their reliability. 

We performed a structured search on Pubmed and Embase. 
We have searched for articles which could tell us something 
about reliability and were using an arthroscopic review as a 
golden standard. A test was regarded reliable when scoring 
more than 80% sensitivity/specificity).
In the group for Laxity-tests we found evidence for the Load 
and shift-test, Apprehension-test, Relocation-test, Release-
test, and Posterior-stress-test. Sensitivity and Specificity 
for these tests varied from 28-92% and 44-100%. Positive and 
Negative Predictive Value ranged from 44-98% and 56-93%. 

In the SLAP-pathology group we looked into the Biceps-
load-test, Speed-test, Yergason’s Test, Clunk-test, Crank-
test, New Pain Provocation-Test, O’Brien-test. Sensitivity 
and Specificity ranged from 9-100 and 31-100%. Positive and 
Negative Predictive Value ranged from 9-92% and 25-95%. 
In the Impingement-group we analyzed Neer’s-test, Empty-
can-Test, Hawkin’s-test, and Internal-Rotation-Resistance-
Strength-Test. Sensitivity and Specificity ranged from 74-
92% and 43-96%. Positive and Negative Predictive Value 
ranged from 36-88 and 83-96%.
Based on current literature we conclude that the Laxity tests 
are adequate, the Release test has the highest reliability. 
Tests performed for SLAP-pathology are less reliable, the 
examiners personal preference seems of most importance. 
For the Impingement tests the Empty-can and the Hawkins-
test show the best results regarding reliability.
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Inleiding

Synovitis villonodularis pigmentosa is een betrek-
kelijke zeldzame aandoening met onbekende inci-
dentie. De klinische presentatie wordt gekarakteri-
seerd door een monoarthritis met pijn, zwelling en 
bewegingsbeperking van een gewricht. Bij punctie 
kan een serosanguinolente vloeistof gevonden 
worden. De leeftijd van de eerste presentatie 
is meestal het derde decade. Vrouwen zijn iets 
vaker aangedaan dan mannen. Meestal is slechts 
één gewricht aangedaan. De knie is het gewricht 
dat het vaakst is aangedaan (80%).1,2 Andere 
aangedane gewrichten kunnen zijn: heup, enkel, 
voet gewrichten, elleboog en kleine gewrichten 
van vingers en tenen.3 In de literatuur wordt verder 
melding gemaakt van enkele zeldzame lokalisaties, 
zoals wervelkolom en het temporomandibulaire 
gewricht.4,5

Het beeld van synovitis pigmentosa villonodularis 
werd voor het eerst beschreven en vastgelegd als 
pathologische entiteit door Jaffe in 1941.6 Hoewel 
er lang onduidelijkheid heeft bestaan over het 
pathofysiologische mechanisme wordt aangenomen 
dat het hier een langzaam progressieve, goedaar-
dige proliferatie van synoviaal weefsel betreft. Er 
worden 2 vormen synovitis villonodularis pigmen-
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Een vrouw van 21 jaar presenteerde zich met een reeds langer bestaande zwelling van de middenfalanx van de linker 
wijsvinger. Deze was in omvang toegenomen en sedert enkele dagen fors pijnlijk. Vanwege de heftige pijnklachten 
werd de afwijking geëxcideerd, waarna patiënte klachtenvrij was. Bij pathologisch onderzoek van de afwijking bleek 
er sprake van synovitis villonodularis pigmentosa. Driekwart jaar later presenteerde patiënte zich met een recidief 
zwelling. Hierop werd een radicale synoviëctomie verricht. Synovitis villonodularis pigmentosa is een weinig voor-
komende aandoening die beschouwd dient te worden als een neoplasma, derhalve is indien mogelijk een radicale 
resectie, met in acht name van anatomische structuren geïndiceerd. 
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tosa beschreven; een lokale en een meer diffuse 
vorm.7,8 Typisch zijn de bij de operatie gevonden 
woekeringen welke een bruinachtig en villeus 
aspect hebben.
Vanwege de lage incidentie wordt er niet altijd 
direct aan deze aandoening gedacht en kan er een 
delay in het stellen van de diagnose ontstaan.9,10 

Wij beschrijven een patiënt met een zwelling aan 
de wijsvinger van de linker hand waarbij na histol-
ogisch onderzoek de diagnose aan het licht kwam. 
Tevens bespreken we kort de pathofysiologie en 
behandeling.

Ziektegeschiedenis

Patiënt A, een 21-jarige vrouw, presenteerde zich op de po-
likliniek met een reeds 5 jaar 
bestaande zwelling ter plaatse van de linker wijsvinger. 
Aanvankelijk had zij hier nooit last van gehad tot een week 
voorafgaand aan haar polibezoek. De zwelling nam toe in 
omvang en werd pijnlijk. De pijn was zo hevig dat patiënte 
zelf in de afwijking prikte. De zwelling ontlastte zich echter 
niet en de pijn bleef onverminderd hevig. Er was geen 
sprake van koorts. Patiënte gebruikte geen medicatie en 
haar voorgeschiedenis was blanco. 
Bij het lichamelijk onderzoek zagen wij bij inspectie een 
zwelling ter plaatse van vrijwel het gehele dorsum van de 
linker wijsvinger ter hoogte van de middenphalanx tussen 
PIP en DIP gewricht. De functie van de vinger was duidelijk 
afgenomen. Bij palpatie viel op dat de zwelling fors druk-
pijnlijk was. De zwelling was licht verheven en elastisch 
aanvoelend. Er leek geen relatie met de huid te zijn maar 
wel met dieper liggende structuren. Er waren geen tekenen 
van locale ontsteking. Röntgenonderzoek leverde geen bij-
zonderheden op.
Differentiaal diagnostisch werd gedacht aan een ganglion, 
een reusceltumor, een muceuze cyste, een neurofibroom of 
een chondroom.
Vanwege de heftige pijnklachten drong patiënte aan op 
verwijdering van de afwijking. Hierop werd besloten tot 
chirurgische excisie. Onder Oberst-anaeshesie werd een 
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(partiele) excisie verricht waarbij een weke, glanzende 
tumor, deels onder de strekpees gelegen, werd verwijderd.
Het weefsel werd opgestuurd voor pathologisch onderzoek. 
De uitslag luidde als volgt: villeuze structuren met een 
wisselend celrijk beeld met veel schuimcelmacrofagen 
waarin ijzerpigment (ijzerkleuring sterk positief). Het 
oppervlak toont soms wat synoviale cellen. Het beeld past 
waarschijnlijk bij een synovitis villonodularis. 
Bij poliklinische controle na 2 weken bleek de zwelling 
bijna verdwenen. Besloten werd een expectatief beleid te 
voeren. Driekwart jaar later presenteerde patiënte zich 
echter opnieuw, met een recidief zwelling op dezelfde 
plaats. Opnieuw werd besloten de afwijking onder lokale 
verdoving te verwijderen, ditmaal werd een radicale 
synovectomie verricht. Pathologisch onderzoek leverde 
opnieuw het beeld van een synovitis villonodularis. Tot op 
heden is patiënte klachtenvrij.

Discussie

Synovitits villonodularis pigmentosa werd voorheen 
beschouwd als reactieve synoviale prolifera-
tie (vandaar de naam synovitis). Cytogenetisch 
onderzoek heeft echter aangetoond dat het hier 
gaat om chromosomale afwijkingen van klonaal 
geprolifereerde cellen en dus moet de afwijking 
beschouwd moeten worden als neoplasma.11,12 
Metastasering op afstand is nooit beschreven.
Sommige auteurs zijn van mening dat synovitis vil-
lonodularis pigmentosa een vorm van synovitis is 
die minder zeldzaam is dan men doorgaans denkt, 
doch dat ze dikwijls foutief als chronische aspeci-
fieke artritis of artrose wordt gediagnosticeerd. 
De symptomen van synovitis villonodularis pig-
mentosa kunnen mild en intermitterend zijn en 
kunnen al jaren aanwezig zijn voordat de patiënt 
zich voor het eerst meldt. Een verschijnsel is het 
recidiverend voorkomen van gewrichtszwelling. De 
gewrichtsvloeistof is vaak serosanguinolent. Het 

vaak plotselinge begin van klachten wordt mogelijk 
ook veroorzaakt door deze bloedingen, welke 
tevens kunnen lijden tot de kenmerkende hemosi-
derine afzettingen in macrofagen in het synovium. 
Pijnklachten lijken te worden veroorzaakt doordat 
het proces omgevende structuren verdringt.
Diagnostische mogelijkheden zijn beperkt. Met 
een MRI kunnen soms de hemosiderine afzettingen 
in de noduli herkend worden, maar de definitieve 
diagnose kan alleen met behulp van histologie 
worden gesteld.13 Bij histopathologisch onderzoek 
heeft het synoviale weefsel een bruine kleur en 
talrijke grote, vingerachtige villi, die zich samen-
voegen om noduli te vormen. Er is een opvallende 
hyperplasie van synoviaal cellen in het stroma van 
de villi. Hemosiderine granules en lipiden worden 
gevonden in het cytoplasma van macrophagen in 
het interstitieel weefsel. Multinucleaire reuscellen 
kunnen aanwezig zijn. Het proliferatieve synoviaal 
weefsel groeit in subsynoviaal weefsel en infil-
treert nabijgelegen kraakbeen en bot. Er bestaat 
een nauwe relatie met de reuzenceltumoren. De 
behandeling van synovitis villonodularis pigmentosa 
bestaat uit chirurgische excisie; deze dient radicaal 
te zijn daar er anders een recidief van de tumor kan 
optreden. Bovendien kan dan tevens de groeisnel-
heid zijn toegenomen. Wanneer complete synovec-
tomie niet mogelijk is vanwege omliggende ana-
tomische structuren, kan eventueel radiotherapie 
van het gewrichtsoppervlak zinvol zijn. Een andere 
aanvullende behandelmodaliteit bestaat uit een 
intra-articulaire injectie met radioactief yttrium.14

Abstract

A 21 year old woman presented with a pre-existent swelling 
of the left index finger. This tumor was growing and since 
a few days painful. The tumor was surgically removed and 

Figuur 1. Preparaat van het resectiepreparaat van het 
recidief synovitis villonodularis pigmentosa toont reus-
cellen (omcirkeld).

Figuur 2. Oorspronkelijk preparaat met ijzerkleuring, 
waarin duidelijk afzetting van ijzerpigment (zwart).
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appeared to originate from the joint of the proximal in-
terphalengeal joint of the indexfinger. After this procedure 
the patient was without symptoms. Histopathology showed 
synovitis villonodularis pigmentosa. Three quarters of a 
year later the patient presented with a recidive swelling. 
This time a radical synovectomy was performed. Synovitis 
villonodularis pigmentosa is a disease with a low prevalence 
and is to be regarded as a neoplasma, thus only a radical 
synovectomy, with preservation of anatomical structures is 
indicated.
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Röntgenfoto’s toonden een exostose ter plaatse van het 
ventrocaudale deel van de rechter scapula (Figuur 2). Een 
technetium-scan liet een verhoogde activiteit ter plaatse 
van de zwelling in de rechter scapula zien. MRI toonde een 
zwelling met een doorsnede van 25x28x30 mm met een 
normaal beenmergsignaal en kraakbeen rondom, passend 
bij een osteochondroom (figuur 3).
Na overleg met de commissie voor beentumoren werd 
besloten een expectatief beleid te voeren en alleen een 
resectie te overwegen wanneer er klachten ontstaan.

Inleiding
 
Een afstaand schouderblad of scapula alata kan 
vele oorzaken hebben. Over de klassieke vorm 
van scapula alata, waarbij sprake is van disfunc-
tie van de musculus serratus anterior ten gevolge 
van uitval van de nervus thoracicus longus, werd 
voor het eerst gerapporteerd door Velpeau in 
1837.1 Later zijn ook andere oorzaken van scapula 
alata beschreven.2 Vaak wordt hierbij onderscheid 
gemaakt tussen een dynamische en een statische 
scapula alata.3 Omdat de statische vorm in tegen-
stelling tot de dynamische vorm geen neuromus-
culaire oorzaak heeft, spreekt men in dat geval 
ook van scapula pseudo alata.4-6 De tot nu toe in 
de literatuur gerapporteerde gevallen van scapula 
pseudo alata betreffen met name volwassenen. In 
dit case report wordt een scapula pseudo alata be-
schreven bij een kind. 

Ziektegeschiedenis

Een gezonde 4-jarige jongen met blanco voorgeschiedenis 
werd naar de polikliniek orthopedie verwezen in verband 
met een afstaand rechter schouderblad. Deze bevinding 
was de ouders sinds enkele weken opgevallen, maar re-
trospectief bleek de zwelling op foto’s van 2 jaar daarvoor 
reeds te zien. Patiënt had geen beperkingen of klachten. 
Zwangerschap en partus waren zonder problemen verlopen. 
In de familie kwamen geen exostosen voor. 
Lichamelijk onderzoek liet een volledige nek- en schouder-
functie zien. De rechter scapula stond af en liet zich niet 
reponeren (Figuur 1). Bij verder orthopedisch onderzoek 
werden geen bijzonderheden gevonden. Het neurologisch 
onderzoek vertoonde geen afwijkingen. 

Scapula pseudo alata bij een kind

H. Tiems, P.C. Rijk en J.W. Schimmel

Een scapula alata kan verschillende oorzaken hebben. Er wordt onderscheid gemaakt tussen een dynamische en een 
statische vorm. Meestal is er sprake van een dynamische vorm waarbij er disfunctie is van de musculus serratus 
anterior. Wij beschrijven een ziektegeschiedenis van een 4-jarige jongen met een osteochondroom als oorzaak van 
een scapula pseudo alata. 
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Figuur 1. A. Patiënt met afstaand schouderblad rechts 
vanaf posterieur gezien. B. Aanzicht vanaf posterolate-
raal gezien.
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Discussie

Regelmatig worden patiënten met een afstaand 
schouderblad verwezen naar de afdeling orthope-
die. De verschillende oorzaken van een scapula 
alata kunnen anatomisch onderverdeeld worden in 
4 groepen. De eerste groep bestaat uit neurologi-
sche aandoeningen. De klassieke vorm is een letsel 
van de nervus thoracicus longus die de musculus 
serratus anterior innerveert.2 Ook een plexus 
brachialis letsel, erfelijke brachiale plexopathie 
en een erfelijke drukneuropathie zijn mogelijke 
oorzaken.2,7 Spieraandoeningen vormen de tweede 
groep waarbij gedacht kan worden aan faciosca-
pulohumorale dystrofie of agenesie van de m. 
serratus anterior of de m. trapezius.2 De derde 
groep bestaat uit gewrichtsaandoeningen, deze 
zijn weer onder te verdelen in solitaire afwijkingen, 
zoals ac-luxaties en multiple afwijkingen, zoals 
arthrogryposis multiplex congenita.2 Groep vier 
wordt gevormd door deformiteiten van het skelet 
ten gevolge van bijvoorbeeld aangeboren afwijkin-
gen, fracturen en tumoren.2 In de eerste en soms 
in de tweede groep laat het afstaande scapula zich 
goed reponeren en spreken we van een dynamische 
vorm. In de derde en vierde groep en ook vaak in 
de tweede groep is er daarentegen sprake van een 
afstaand schouderblad die zich niet laat reponeren. 
We spreken dan van een statische scapula alata of 
een scapula pseudo alata. In dit case report wordt 
een kind beschreven met een scapula pseudo alata 
ten gevolge van een osteochondroom.
Osteochondromen zijn de meest voorkomende 
benigne bottumoren die met name worden gezien 
ter plaatse van de metafyse van lange pijpbeende-

ren vlakbij de epifysair schijf.8-11 Vier procent van 
alle osteochondromen bevindt zich in de scapula.12 
Het zijn de meest voorkomende tumoren in de 
scapula.13

Meestal presenteert iemand zich met een osteo-
chondroom van de scapula in de tweede decade 
van zijn leven.14 In de literatuur is één keer eerder 
een osteochondroom als oorzaak van een afstaand 
schouderblad vermeld bij een kind jonger dan 5 
jaar.15 
Bij de patiënt in de beschreven casus werd een 
scapula alata gevonden zonder dat de patiënt 
klachten had. Soms echter kunnen osteochondro-
men klachten geven ten gevolge van mechanische 
irritatie op omliggende structuren. Daarnaast be-
schrijven verscheidene studies en case reports bij 
volwassenen een grote bursa in combinatie met een 
osteochondroom van de scapula.16-19 Mechanische 
prikkeling zou in die gevallen tot een symptomati-
sche bursitis leiden.14,11 
Maligne ontaarding van solitaire osteochondromen 
bij volwassenen komt in 1 % van de gevallen voor 
echter bij kinderenen gebeurt dit zelden.9,20 Bij he-
reditaire multipele exostosen kan wel in 1-3% van 
de gevallen maligne ontaarding optreden.21,22,16 

Wanneer een osteochondroom wordt geconsta-
teerd is het daarom van belang door middel van 
lichamelijk onderzoek te bepalen of er sprake is 
van een solitaire tumor dan wel van multipele 
tumoren. Omdat osteochondromen van de scapula 
vaak moeilijk te zien zijn op voorachterwaardse 
röntgenfoto’s is een transscapulaire opname of een 

Figuur 2. A. Voorachterwaarste röntgenopname van 
exostose (pijl) ter plaatse van ventrocaudale deel van 
rechter scapula. B. Tangentiële opname.

BA

Figuur 3. MRI opname van de rechter scapula. Er is een 
dunne kraakbeenkap rondom de exostose te zien (pijl).
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CT-scan nodig om de exacte grootte en lokalisatie 
te kunnen beoordelen. Het feit dat de botscan een 
verhoogde activiteit laat zien duidt er waarschijn-
lijk op dat de tumor nog groeit. De radiologische 
follow-up van het osteochondroom wordt dan aan-
bevolen.14 Resectie wordt over het algemeen ge-
adviseerd bij klachten ten gevolge van druk op de 
omliggende weefsels, bij verdenking op maligne 
ontaarding of bij snelle groei.14 

Geconcludeerd kan worden dat bij een jong kind 
met een afstaand schouderblad naast een uitval 
van de musculus serratus anterior ook aan andere 
oorzaken moet worden gedacht om tot een goede 
behandeling te komen. 

Abstract

Winging of the scapula can be due to numerous causes 
which can be distinguished between a dynamic and a static 
deformity. The most common cause is palsy of the serratus 
anterior muscle which is a dynamic deformity. We report on 
a 4-year old boy with pseudo-winging of the scapula due to 
an osteochondroma.
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Vraagstelling Middellange resultaten mediale uni-
compartimentele knieprothese (UKP) bij patiënten 
jonger dan 60 jaar.

Opzet Prospectieve studie.
 
Locatie Martini ZH (?)

Patiënten 43 patiënten met 46 mediale mobile 
bearing UKP’s  jonger dan 60 jaar. Inclusie volgens 
Murray-criteria.

Interventie UKP (Oxford III, mobile bearing) via 
minimaal invasieve techniek (niet omschreven). 

Uitkomstmaat Revisie elke reden, KSS, SF-36, 
WOMAC en radiologische follow-up. 

Resultaten Follow-up 2-6 jaar; 46 UKP’s bij 14 
mannen 29 vrouwen met een gemiddelde leeftijd 
van 56 jaar (43-60) en OK-tijd van 1 uur en 25 
minuten (50-190); uitgevoerd door 4 chirurgen.   
Duidelijke verbeteringen in KSS algemene (42 naar 
90) en functiescore (van 60 naar 89); SF-36 en 
WOMAC.
Geen tekenen radiologische loslating; twee revisies 
voor componentmalpositie. BMI groter dan 30 in 
56%; geen verschil met de groep BMI onder 30.

Conclusies De auteurs concluderen dat een leeftijd 
jonger dan 60 geen contra-indicatie lijkt tegen deze 
uniknie maar een BMI van 33 of meer dat wel is.

Commentaar 
Een abstract waarin geen resultaat wordt vermeld 
van een prospectieve studie is opvallend. In 
het artikel wordt de gemiddelde follow-up niet 
genoemd (2-6 jr) en ook niet het revisiepercen-
tage. De 2- tot 6-jaarsoverleving is uit te rekenen: 

The Oxford phase III unicompartmental knee replacement in patients less 
than 60 years of age. 
N.P. Kort, J.J.A.M. van Raay en J.J. van Horn
Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc 2007; 15:356-60

96%; de gemiddelde follow-up of 5-jaarsoverleving 
niet. Daarom zijn de resultaten moeilijk te verge-
lijken met de meest betrouwbare (non-designer) 
registergetallen voor een UKP bij primaire artrose: 
5- en 10-jaarsoverleving voor patiënten jonger dan 
65 jaar: UKP (n=2662) 90 en 80%; TKP (n=3259) 95 
en 90% in Zweden.1 Voor UKP alle leeftijden ver-
gelijkbare resultaten (n=1819) in Finland; ook voor 
de subgroep Oxford meniscal bearing.2 Wel geven 
de Finnen aan dat de groep jonger dan 65 jaar met 
UKP 1.5x meer kans op revisie heeft.
Over de reden van falen van de 2 protheses bij de 
patiënten met een BMI van 33 en 39 wordt bij de 
resultaten vermeld dat het om vermijdbare tech-
nische fouten gaat terwijl uiteindelijk op basis 
van deze twee casus wordt geconcludeerd dat een 
BMI van 33 of meer een contra-indicatie is voor 
de operatie. Opmerkelijk ook omdat over de BMI-
verdeling van de restgroep obesen (50% van de on-
derzoekspopulatie!) niet geïnformeerd wordt. Tot 
slotte wordt tussen groepen met een BMI boven 
of onder de 30 geen verschil gevonden. Toch wel 
een extensieverschil van 2˚ bij het laatste bezoek, 
maar als het om dikke benen en onbekende meet-
methode (aanname: handgradenboog) gaat is dat 
geen wezenlijk verschil. De conclusie dat het niet 
aangetoond is dat obesitas een factor is die de re-
sultaten van deze groep negatief beïnvloedt, ligt 
meer voor de hand. De literatuur is hier ambivalent 
in; voor de resultaten van Oxford III lijkt overge-
wicht geen significante factor te zijn.3

Concluderend een studie die aan zeggingskracht 
inboet doordat de rapportage achterblijft bij de 
goede opzet.
Dit kan worden verbeterd in één van de volgende 
edities van hetzelfde tijdschrift waar deze onder-
zoeksgroep zal rapporteren over de resultaten van 
de groep ouder dan 60 jaar (PubMed; ‘e-publica-
tion ahead of print’).
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Proefschriftbesprekingen

Een aantal jaren geleden spoorde toenmalig co-
assistent Rudolf Poolman op een internationaal 
heupcongres in Amsterdam meerdere sprekers aan 
om een gerandomiseerde clinical trial over het 
onderwerp van de laatste presentatie op te zetten. 
Dit leidde tot enige hilariteit in de zaal en enige 
onrust bij de sprekers die zich afvroegen waar 
die jongeman het toch steeds over had. De daar 
aanwezige congresgangers zal het niet verbaasd 
hebben begin 2007 collega Poolman’s  305 pagina’s 
tellende proefschrift over Evidence Based Medicine 
(EBM) in hun bus te vinden. Net als veel recente 
proefschriften bevat het complexe materie waar 

Rudolf W. Poolman. Moving towards Evidence-Based-Orthopaedic Surgery. 
Evaluation of the quality of reporting in the orthopaedic literature. 
Academisch proefschrift, UvA.

menigeen -net als ik- moeite zal hebben deze van 
begin tot eind te doorgronden. Afgezien van de 
inhoud was ik onder de indruk van de vormgeving 
met fraaie zelfgemaakte foto’s die ruim compen-
seren voor de afwezige röntgenfoto’s. De timing 
en public relations rondom dit proefschrift waren 
ook zonder meer goed aangezien zijn promotor en 
EBM-goeroe Mohit Bhandari uit Canada op de NOV 
jaarvergadering in 2007 optrad als keynote speaker 
en inleider in de EBM. 

De drie doelen van het proefschrift zijn: 
1) evaluatie van waardering en noodzaak van EBM- 

orthopedie, 
2) evaluatie van EBM-waarde van artikelen in 

huidige literatuur, 
3) het geven van specifieke voorbeelden hoe de 

huidige, vaak suboptimale, EBM-informatie sa-
mengevat en alsnog gebruikt kan worden. 

Voor het eerste doel is o.a. gebruik gemaakt van 
een NOV-enquête die door 60% van u werd ingevuld. 
Conclusie van deze enquête is dat de Nederlandse 
orthopedische chirurgen positief zijn over EBM en 
jongere orthopeden een betere kennis van EBM 
hebben (hoofdstuk 2). Dat collega Poolman mijn 
handschrift herkende en mij vervolgens persoon-
lijk bedankte voor het insturen terwijl de enquête 
was “…separated from the return enveloppe and 
processed in a blinded manner.” (pagina 27) zal ik 
maar wijten aan het aanstekelijke enthousiasme 
van de jonge promovendus.
Hoofdstuk 3 is voor mij het meest leesbare en 
leerzame hoofdstuk. Het is zeker de moeite waard 
dit relatief korte hoofdstuk nog eens rustig door te 
lezen. In dit hoofdstuk worden een 6-tal misvattin-
gen en beperkingen van EBM besproken. Deze mis-
vattingen waren voor mij als EBM-novice zeer her-
kenbaar. Het bijgepubliceerde commentaar van Per 
Aspenberg die ondanks zijn vriendelijke woorden 
als ‘advocaat van de duivel’ optreedt is hierbij zeer 
interessant. Ik ben na het lezen én herlezen van 
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dit hoofdstuk nog steeds niet overtuigd dat het 
allemaal misvattingen zijn.
In hoofdstuk 4 wordt de zgn. ‘expertise based trial’ 
besproken. Dit als tegemoetkoming aan de vaak 
geuite kritiek dat er een leercurve is bij een spe-
cifieke operatieve behandeling die de uitkomsten 
zou kunnen beïnvloeden. De randomisatie naar be-
handelaar (=eminence) en niet naar behandeling 
is intuïtief juist (het is immers geen geneesmiddel 
uit een potje maar een technische handeling) maar 
mogelijk minder puur. Er wordt helaas geen defi-
nitieve uitspraak gedaan of dit nu wel of niet de 
toekomst is.
Voor het tweede doel wordt in een viertal hoofd-
stukken de kwaliteit van rapporteren in de orthope-
dische literatuur onder de loep genomen. Hoofdstuk 
5 toont interessant genoeg aan dat voor de 32 
Randomized Clinical Trials (RCTs) die gepubliceerd 
werden tussen 2003-2004 in The Journal (JBJS-Am) 
de zgn. level I en II kwalificaties met een korrel 
zout moeten worden genomen omdat de Cochrane-
kwaliteitsscores laag en zelden maximaal waren op 
individuele kwaliteitsaspecten. Bovendien werd er 
in 31% van genoemde 32 RCTs een modificatie van 
een gevalideerde uitkomstmaat gebruikt die klaar-
blijkelijk niet opnieuw gevalideerd was (hoofdstuk 
6 deel 1). Tenslotte blijkt dat er meer geblindeerd 
had kunnen en moeten worden bij de uitkomstbe-
oordeling om overschatting van behandeleffect te 
helpen voorkomen (hoofdstuk 6, deel 2).
In hoofdstuk 7 wordt vervolgens een meta-analyse 
van 11 overlappende meta-analyses gepresenteerd 
naar de resultaten van kruisbandreconstructies met 
hamstring vs. bot-patellapees-bot. Net als u denkt 
dat deze meta-meta-analyse de ultieme evidence 
zal geven blijkt de ene metanalyse de andere niet te 
zijn. De beslissing welk transplantaat te gebruiken 
wordt bij ons neergelegd want “...iedere systema-

tische review moet worden getaxeerd op zijn me-
thodologische kwaliteit voordat deze als richtlijn 
kan dienen bij klinisch besluit of beleid.”. 
Hoofdstuk 8 beschrijft een kritische evaluatie van 
de selectieprocedure van NOV-abstracts. De beoor-
deling van abstracts volgens de kwaliteitseisen van 
de International Knee Society (IKS) blijkt gelukkig 
te voldoen met een uitstekende beoordelaarover-
eenkomst.       
Voor het derde doel wordt een viertal studies 
(hoofdstuk 9, 10, 11 en 12) gebruikt als voorbeel-
den om huidig aanwezig bewijs voor dagelijkse 
klinische vraagstukken te condenseren voor be-
sluitvorming. 
De Engelstalige samenvatting en discussie zijn 
goed geschreven doch met meer zelfkritiek dan de 
Nederlandse samenvatting. 
Al met al een opvallend en uitstekend proefschrift 
waarvoor collega Poolman een groot compliment 
verdient. De wijze waarop (op eigen initiatief 
naar de EBM-bakermat in Canada) en de korte tijd 
waarin (12 maanden) hij een groot aantal studies 
opstartte, uitvoerde en uiteindelijk publiceerde in 
gerenommeerde tijdschriften is m.i. uitzonderlijk 
voor Nederlandse begrippen. 
Terugdenkend aan die persisterende vraag van 
achteruit de zaal op dat congres in Amsterdam heeft 
collega Poolman met dit proefschrift aangetoond 
dat de aanhouder inderdaad wint. Hopelijk wordt 
hij als oud-roeier niet de beste stuurman aan wal. 
Na dit proefschrift kijkt Orthopedisch Nederland 
uit naar Randomized Clinical Trials mede onder zijn 
bezielende leiding.
Zal EBM uiteindelijk de orthopedische patiënt ten 
goede komen? Waarschijnlijk wel, maar de tijd zal 
het leren….

Dr. P. Kloen

D. Haverkamp. Surgical interventions for osteoarthritis of the hip in the 
young adult. The role of intertrochanteric osteotomies. Academisch 
Proefschrift. 28 juni 2006. Academisch Medisch Centrum Amsterdam.

In het proefschrift van Haverkamp wordt in ver-
schillende artikelen verslag gedaan van de ervaring 
met intertrochantere osteotomieën van de 
Amsterdamse school geleid door René Marti en Flip 
Besselaar. Deze ervaring is uniek maar ook bijna 
historisch hetgeen blijkt uit de resultaten van de 
internationale enquête die door Haverkamp werd 
uitgevoerd naar de rol van intertrochantere osteo-
tomieën in de hedendaagse praktijk van gespeciali-
seerde heupchirurgen. Het belang van deze osteo-
tomie wordt weliswaar onderkent maar uit de in 

hoofdstuk 3 beschreven enquête blijkt dat slechts 
11% van de respondenten meer dan 5 intertrochan-
tere osteotomieën per jaar verricht.  
Hoofstuk 1 en 2 waarin de ontstaansgeschiedenis 
van de intertrochantere osteotomie en de rol van 
gewrichtssparende operaties ten opzichte van de 
totale heup prothese plaatsing beschreven wordt 
zou verplichte literatuur moeten zijn voor elke be-
ginnende assistent orthopedie. Beide hoofdstukken 
vormen naast een current concepts van de litera-
tuur, voorafgaand aan de uitgevoerde studies, ook 
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de structuur waar de promovendus zijn onderzoeks-
vragen aan heeft opgehangen. De retrospectieve 
lange termijnstudies en case presentaties beschre-
ven in het 4e t/m 10e hoofdstuk beantwoorden in 
voldoende mate de onderzoeksvragen. In de ver-
schillende hoofdstukken zijn technische details te 
vinden voor de orthopaed die jonge patiënten met 
coxartrose en verschillende specifieke heuppatho-
logieën behandeld.
In het vierde hoofdstuk staat de waarde van de 
abductiecorrectie opname van de heup gemaakt 
in voorbereiding op de uit te voeren osteotomie 
centraal. Gehouden correctieopnames van de heup 
worden van oudsher gebruikt om een geplande 
correctie te simuleren en te beoordelen of met de 
ITO een betere containment van het heupgewricht 
bereikt kan worden. In deze studie wordt gekozen 
voor de abductie opname bij de patiëntengroep met 
beginnende coxartrose secundair aan acetabulaire 
dysplasie. Deze opname blijkt moeilijk gestandaar-
diseerd uit te voeren: de helft van de 21 radiolo-
gische onderzoeken blijkt bij kritische analyse on-
bruikbaar. Met de overige gegevens blijkt het wel 
mogelijk om te concluderen dat met de correctie-
opnames de lange termijnresultaten van een vari-
serende osteotomie niet kunnen worden voorspeld. 
In de studie wordt tevens een nieuwe hoekmeting 
voorgesteld (de FCA) om de vraag te beantwoor-

den wat de minimale hoeveelheid containment 
zou moeten zijn die bereikt moet worden om een 
goed resultaat van behandeling te krijgen. De mate 
van verbetering van de FCA gemeten op de cor-
rectieopname in vergelijking met de belaste heu-
popname blijkt wel gecorreleerd met de uitkomst. 
Voorwaarde is dat daadwerkelijk sprake is van 
een valgus heup en dat een ervaren orthopaed de 
metingen op de röntgenfoto’s verricht, hetgeen 
blijkt uit de interobserver variability. 
In het vijfde hoofdstuk wordt de rol van de pre-
ventieve osteotomie belicht. In de groep patiënten 
geïndiceerd voor een therapeutische osteotomie 
wegens symptomatische coxa valga (antetorta) bij 
acetabulaire dysplasie werd een preventieve osteo-
tomie verricht aan de niet symptomatische andere 
zijde. Bij deze asymptomatische of mild sympto-
matische patiënten die geen hulpvraag voor behan-
deling van de heup hadden was een corrigeerbare 
deformiteit aanwezig met radiologisch beginnende 
of matige artrose. Bij de uitgevoerde survival-
analyse was het eindpunt de totale heupprothese 
plaatsing. Hoewel niet gezegd kan worden hoe de 
prognose van de heupen geweest zou zijn indien 
geen osteotomie zou zijn uitgevoerd tonen de on-
derzoeksbevindingen overtuigend aan dat het lange 
termijnresultaat van een preventieve osteotomie 
beter is dan dat van een therapeutische osteoto-
mie. De heupscore volgens Merle d’Aubigne toont 
een sterke correlatie met de outcome en kan dus 
ook goed gebruikt worden bij de patiëntselectie.
De resultaten na 15-29 jaar follow-up van 276 in-
tertrochantere osteotomieën wordt beschreven 
in hoofdstuk 6. De groep is divers waardoor niet 
voor alle gestelde indicaties valide conclusies 
getrokken kunnen worden. De beste resultaten 
worden behaald bij jonge vrouwen met milde 
coxartose secundair aan coxa valga (antertorta) 
en/of acetabulaire dysplasie en bij posttraumati-
sche deformiteiten. Bij deze patiënten is een dui-
delijke afwijking van de biomechanica van de heup 
of het been aanwezig. Waar een primaire artrose 
zonder biomechanische afwijkingen aanwezig is 
mag weinig verwacht worden van het effect van 
een intertrochantere osteotomie. 
Het zevende hoofdstuk beschrijft de resultaten van 
een originele techniek uit de Amsterdamse school 
waarbij de intertrochantere osteotomie wordt 
aangevuld met een pandakplastiek bij patiënten 
met onvoldoende acetabulaire overdekking na val-
giserende osteotomie of ten gevolge van een femur-
kopdeformiteit. De techniek en de pitfalls worden 
in detail beschreven. Hoewel de auteurs aangeven 
dat heden ten dage wellicht voor een acetabulaire 
osteotomie gekozen zou worden in combinatie met 
de femurosteotomie is het maar de vraag of de re-
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sultaten van die techniek net zo goed zijn als de 
resultaten in deze studie. 
De intertrochantere osteotomie blijkt een prima 
overleving te hebben bij patiënten met post-Perthes 
heupen zoals beschreven in de lange termijn studie 
in hoofdstuk 8. Vermeldenswaard is dat een goede 
analyse noodzakelijk is en een modificatie van de 
standaard techniek, vaak aangevuld met pandak-
techniek, eerder regel is dan uitzondering.   
Het negende hoofdstuk geeft een overzicht van 
enkele indicaties voor intertrochantere osteoto-
mieën bij posttraumatische deformiteiten rond de 
heup. In de verschillende casus krijgt de lezer een 
fraaie bloemlezing van de mogelijkheden die deze 
osteotomievorm biedt bij malunions en nonunions 
van acetabulum- en proximale femurfracturen. 
Een aantal onnauwkeurigheden is de auteur te 
vergeven; deze zijn verbeterd in het nog te ver-
schijnen boek waarin deze casus zijn opgenomen.  
In het laatste hoofdstuk wordt bewezen dat de lange 
termijn resulaten van een totale heupprothese 
plaatsing niet beïnvloed worden door een eerdere 
intertrochantere osteotomie: er zijn geen signifi-
cante verschillen in implantaatoverleving, klinische 
en radiologische resultaten. Na vergelijking met de 
overige literatuur blijkt het in een eerdere ingreep 

verwijderen van de hoekplaat de iets grotere com-
plicatiekans bij de THP na osteotomie aanmerkelijk 
te verkleinen. De eerlijkheid gebied te zeggen dat 
het gebruikte type gecementeerde heupprothese 
zowel in gebogen als rechte steelvorm gemakkelij-
ker in te brengen zal zijn in een proximaal femur 
dat veranderd is door een eerdere osteotomie dan 
bijvoorbeeld een schachtvullende ongecementeer-
de prothese. Een andere factor die de resultaten 
positief beïnvloed is dat de operaties uitgevoerd 
werden door een heupoperateur die tevens zeer 
ervaren is in de intertrochantere osteotomieën en 
zodoende beter kan anticiperen op peroperatieve 
problemen bij de heupimplantatie.
Dr. Haverkamp heeft met dit proefschrift een be-
langrijke bijdrage geleverd aan de verduidelijking 
van de rol van de intertrochantere osteotomie in 
de gewrichtssparende heupchirurgie. Zijn werk kan 
gebruikt worden om lange termijn resultaten van 
bestaande behandelingen en nieuwe technieken 
te toetsen. Ongetwijfeld zal ook dan blijken dat 
de intertrochantere osteotomie een plaats blijft 
houden binnen de orthopedie. 

Dr. R.J. van Heerwaarden
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Aanleveren informatie over uw heup- en knieprotheses voor 
implantaatregistratie

Zoals bij u bekend, is de NOV in overleg met 
ZN gestart met de Landelijke Registratie van 
Orthopedische Implantaten (LROI). Dit is uw zie-
kenhuis met een brief (van Prof. dr R.G. Pöll / 
NOV en Drs. M.A.J.M. Bos / ZN) op 21 juni 2007 
jl. gemeld. Voor deze LROI is het noodzakelijk 
om een lijst op te stellen met de heup- en knie-
protheses die in Nederland in gebruik zijn. Het 
opstellen van deze lijst verloopt via het Landelijke 
Prothese Classificatie Lijst (LPCL) project. Als deze 
lijst opgesteld is, kan in de LROI met een simpele 
muisklik gekozen worden welke prothese bij een 
patiënt is geïmplanteerd.
Om deze lijst op te kunnen stellen is uw mede-
werking nodig. Hiervoor moet uw vakgroep elke 
prothese die in uw ziekenhuis in gebruik is, invullen 
op een aanmeldingsformulier op een site. De 
voortgang van de LROI staat of valt bij de medewer-
king van alle ziekenhuizen aan het LPCL project.

Graag verzoeken wij u met uw collegae van 
vakgroep af te spreken wie het aanmeldformulier 
namens uw vakgroep invult.

In bijlage 1 (zie onder) kunt u lezen hoe u de door u 
gebruikte protheses aan kunt melden en in bijlage 
2 (zie attachment onder aan de pagina) kunt u zien 
wat het nummer van uw ziekenhuis is in dit project. 
Voor vragen kunt u terecht bij Ineke van der Veen, 
senior data manager (i.van_der_veen@lumc.nl,tel: 
071-5269726).  
Wij vragen u de formulieren voor 1 november a.s. 
in te vullen en danken u bij voorbaat hartelijk voor 
uw medewerking.

Prof. dr Rob Nelissen, 
vvoorzitter Beheerscommissie LROI
Prof. dr R.G. Pöll, voorzitter NOV

Bijlage 1 Werkwijze voor het invullen

Ga naar de website: http://www.msbi.nl/nov 
Op deze website kiest u: “LPCL: Klik hier voor aanmeldings-
formulieren van protheses in uw eigen praktijk”. 

Daar kunt u kiezen welk prothesetype u wilt aanmelden. 
Op het aanmeldingsformulier voor knieprotheses kunt u 6 
protheses en 4 cementtypes aanmelden. Op het aanmel-
dingsformulier voor heupprotheses kunt u 6 femursteel-
componenten, 6 femurkopcomponenten, 6 acetabulum-
componenten en 4 cementtypes aanmelden. Indien u meer 
componenten of cementtypes aan moet melden, kunt u na 
het verzenden van uw formulier doorgaan met het invullen 
van een volgend formulier totdat alle protheses die in uw 
praktijk gebruikt zijn, zijn ingevuld. 

Om in te loggen heeft u een password nodig. Dit password 
is voor alle aanmeldingsformulieren gelijk en is (let op het 
uitroepteken): 2007!
Na het inloggen, komt u in een menu waar u een aantal 
keuzes moet maken, waarna u het gekozen formulier krijgt 

te zien. U kunt door het formulier navigeren door op “Tab” 
of “Enter” te drukken en u kunt opties kiezen door met 
pijltje naar boven/beneden door een veld te navigeren.
Wij hebben voor alle componenten alvast een keuzelijst 
opgesteld. Indien uw prothese niet in de lijst vermeld staat, 
kies dan “overig”. Wij willen u vragen in dat geval de twee 
volgvragen zo nauwkeurig mogelijk in te vullen, zodat wij 
deze protheses aan de keuzelijst van de LROI toe kunnen 
voegen. In het formulier is ingebouwd dat vragen die in uw 
geval niet van toepassing zijn, overgeslagen worden. Zolang 
u het formulier nog niet verzonden heeft, kunt u nog wijzi-
gingen aanbrengen.

Als u klaar bent kunt u het formulier versturen door op 
“verzenden” te drukken. Na het verzenden kunt u, indien 
gewenst, een kopie per email ontvangen en kiezen om nog 
een formulier in te vullen of af te sluiten. Mocht online-
submissie niet mogelijk zijn in uw ziekenhuis, kunt u de 
formulieren ook printen en per post naar te sturen naar: 
Ineke van der Veen, Leids Universitair Medisch Centrum, 
Afd. Medische Statistiek, postzone S-5-P. Sectie Advanced 
Data Management, Postbus 9600, 2300 RC Leiden.

Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 14, Nr 3, okt 2007 ■   119

Vol
 14

okt
  ’07



De BHR Resurfacing heupprothese is gemaakt van gegoten Cobalt Chroom en
heeft een metallurgie waar al meer dan 30 jaar klinische ervaring mee is
opgedaan. De prothese is zo ontwikkeld dat slijtage van de oppervlakken 
minimaal is en staat op deze manier borg voor een lange levensduur.  
De BHR prothese heeft van alle resurfacing implantaten, als enige, bewezen 
klinische resultaten met een survival rate van 99,2%.

Een betere kwaliteit van leven
voor uw jonge, actieve patiënten!

Metaal-op-metaal
Hoog Carbiden gehalte in het Cobalt
Chroom voor betere resistentie tegen
slijtage.

Porocast™
Een unieke oppervlaktebehandeling
met Hydroxylapatiet coating welke
snelle botingroei bevordert.

Navigatie
De BHR kan met behulp van Brainlab
navigatie worden geplaatst.

FIRST AND ONLY

APPROVED

Orthopaedie
Smith & Nephew B.V., Postbus 525, 2130 AM, Hoofddorp
T 020-6543999, F 020-6532099, E holland.info@smith-nephew.com

www.smithnephew.nl ™ Handelsmerk Smith & Nephew   



Alle medische richtlijnen zijn vanaf donderdag 
13 september 2007 voor iedereen vrij te raadple-
gen via de website www.artsennet.nl. Meer dan 
duizend richtlijnen van verschillende organisaties, 
waaronder medische beroepsverenigingen, zijn 
gebundeld in een databank. Deze is met een zoek-
machine te raadplegen. 
 
De service is in eerste instantie bedoeld voor 
artsen. ‘Het overkoepelend zoeken draagt bij 
aan een meer multidisciplinaire benadering van 
medische problemen’, zegt hoofd Artsennet Aletha 
Annema.  ‘Wie zoekt op de chronische longziekte 
COPD vindt onder meer de behandelrichtlijnen van 
de longartsen en de huisartsen, maar ook richtli-
jnen van de apothekers en fysiotherapeuten.’
Voorheen was de service alleen toegankelijk 
voor leden van organisaties die bij Artsennet zijn 

aangesloten. ‘Dat past niet meer in deze tijd van 
transparantie’, meent Annema. ‘Om het zoeken in 
de databank te vergemakkelijken hebben we groot 
aantal zoektermen aan de richtlijnen toegekend. 
Niet iedereen zoekt op de precieze medische 
termen die in de richtlijnen staan.’ 
De databank is direct te benaderen via 
www.artsennet.nl/richtlijnen en wordt continu 
aangevuld met nieuwe richtlijnen. Om zo up-to-
date mogelijk te blijven verwijst Artsennet naar de 
specifieke plaats waar de richtlijnen zijn gepub-
liceerd, bijvoorbeeld naar de site van een beroeps-
vereniging. Veranderingen in de richtlijnen worden 
zo automatisch doorgevoerd. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de redactie van Artsennet.nl via redactie@
artsennet.nl of tel. 030-28 23 202

Persbericht Artsennet: Duizend medische richtlijnen vrij in te zien

Onderzoekers werkzaam bij een Nederlandse on-
derzoeksinstelling kunnen een aanvraag indienen 
voor onderzoeksfinanciering bij het Reumafonds. 
Vanaf 1 november a.s. kunt u de aanvraagformu-
lieren downloaden van www.reumaresearch.nl. 
Bovendien vindt u daar meer informatie over de aan-
vraagvoorwaarden, de procedure en de maximale 
bedragen. De sluitingsdatum voor het indienen van 
onderzoeksfinanciering is 1 februari 2008.

Speerpunten
Ook in 2008 krijgt een aantal onderwerpen voorrang 
bij de financieringstoekenning. Dit zijn aanvragen 
voor onderzoek naar jeugdreuma en systeemziek-
ten en artrose. Voor deze onderwerpen geldt dat 
onderzoekers met klem worden uitgenodigd onder-
zoeksprojecten in te dienen. Het streven is om (bij 
gelijke kwaliteit) minimaal 50% van het budget aan 
onderzoek op deze gebieden te besteden.
Daarnaast is er sinds 2007 een serendipitybudget 

waarmee het Reumafonds hoogrisico onderzoek 
zonder dichtgetimmerde hypothese een kans wil 
geven. De aanvrager moet wel aannemelijk kunnen 
maken waarom dit onderzoek een doorbraak zou 
kunnen geven.
Bovendien is er extra geld uitgetrokken voor im-
plementatieprojecten. Hebt u een nieuwe be-
handeling, handelswijze, instrument, protocol of 
product van bewezen waarde gevonden? Meent u 
dat die een structurele plaats moet gaan innemen 
in het beroepsmatig handelen, in organisaties of in 
de wet- en regelgeving? Dan kunt u het hele jaar 
door een aanvraag indienen voor financiële onder-
steuning of hulp bij het opzetten van een imple-
mentatietraject. 

Wilt u meer informatie dan u op Internet kunt 
vinden? Bel dan met Chantal Goor, Management 
Assistente Onderzoek en InformatieReumafonds: 
020-5896432 of mail naar research@reumafonds.nl.

Oproep aanvragen projectfinanciering 2008 Reumafonds

Aankondiging NOV Kwaliteitsdag op 31 oktober

Een van de uitdagingen voor de orthopedisch- en 
trauma chirurg is om de groeiende stroom ouderen 
met een proximale femurfractuur snel weer op de 
been en buiten de ziekenhuismuren te krijgen.
Op woensdag 31 oktober a.s. wordt tussen 16.00 
en 19.00 uur wederom in Hilton Royal Parc Hotel te 
Soestduinen de NOV-Kwaliteitsdag georganiseerd 

waarmee beoogd wordt dit thema op de agenda te 
zetten, en oplossingsrichtingen aan te dragen.
De werktitel van de sessie luidt: Short track surgery 
voor de bejaarde patiënt met een proximale 
femurfractuur.
U wordt van harte uitgenodigd voor deze bijeen-
komst. Het programma vangt aan om 16.00 uur en 
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wordt om 19.00 uur afgesloten met een buffet. Er 
zijn geen kosten aan verbonden. Voor inschrijving 
via het inschrijfformulier gebruikt u de volgende 
internetpagina van onze verenigingssite: 

(http://www.orthopeden.org/m_nieuws?func=vie
wSubmission&sid=2206&pageId=6&wid=347&noC
ache=14;1190575038). Het complete programma 
wordt nog bekendgemaakt.

Prof. dr R.C. Castelein, vice-voorzitter NOV 
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Medische vragen over een Pfi zer geneesmiddel? Bel gratis 0800-MEDINFO (633 46 36) of kijk voor meer informatie over Celebrex op www.celebrex.nl
Verkorte productinformatie Celebrex (april 2007) Samenstelling: Celebrex 100 mg en Celebrex 200 mg capsules bevatten respectievelijk 100 en 200 mg celecoxib. Indicaties: Symptomatische behandeling van artrose, reumatoïde artritis en spondylitis ankylopoetica. 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. Spondylitis ankylopoetica: 200 mg eenmaal daags of in twee doses verdeeld over de dag. Bij enkele patiënten kan een verhoogde dosering 
van 400 mg eenmaal daags of verdeeld in twee doses over de dag de werkzaamheid verhogen. Voor alle 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/voorzorgen. 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 gastrointestinale 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 hartdysfunctie 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 8 maart 2007) is op aanvraag verkrijgbaar bij de registratiehouder: Pfi zer bv, Postbus 37, 2900 
AA Capelle a/d IJssel.

Referenties:
1. Bensen WG et al. Mayo Clin Proc 1999; 74:1095-1105
2. Kivitz AJ et al. J int Med Res 2001; 29:467-79
3. Moskowitz RW et al. Am J of Ther 2003; 10:12-20
4. Lisse J et al. J of Gerontology 2001; 56A(3):167-175
5. Deeks JJ et al. BMJ 2002; 325:619-626
6. Singh G et al. Am J Med 2006; 119:255-66
7. CELEBREX Summary of product Characteristics. April 2007
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VERKORTE PRODUCTINFORMATIE

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.

Afleverstatus
UR

Raadpleeg de volledige productinformatie (SPC) voor meer informatie over
ARCOXIA.
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Postbus 581, 2003 PC Haarlem,
Telefoon 023 - 5153153, www.msd.nl

ARCOXIA (etoricoxib, MSD) is een geregistreerd handelsmerk van Merck & Co., Inc.,
Whitehouse Station, NJ, USA

Medische vragen over een P� zer geneesmiddel? 
Bel gratis 0800-MEDINFO (633 46 36) of kijk voor meer informatie op www.p� zer.nl.
1)  IMS Data NSAIDs   2)  Verdickt W et al. Scand J Rheumatol 1992; 21: 85-91.   3)  Melo Gomes JA et al. Ann Rheam Dis 1993; 52: 881-885.   4)  Bocanegra et al. J Rheumatol 1998;25:1602-1611.  5)  SPC Arthrotec

Verkorte productinformatie Arthrotec (augustus 2007) Samenstelling: Arthrotec 50 en Arthrotec 75 mg tabletten met gereguleerde afgifte bevatten 200 microgram misoprostol en respectievelijk 50 en 75 mg diclofenac. Indicaties: Arthrotec is bestemd voor patiënten die het NSAID diclofenac nodig hebben met misoprostol. Diclofenac in Arthrotec is bestemd voor de symptomatische 

behandeling van osteoartrose en reumatoïde artritis. Misoprostol in Arthrotec is bedoeld voor patiënten die dit nodig hebben voor de preventie van door NSAIDs geïnduceerde maag- en duodenum ulceratie. Farmacotherapeutische groep: Niet-steroïdale, anti-infl ammatoire middelen, effectief bij gewrichtsaandoeningen.  ATC-code: M01BX. Contra-indicaties: Actieve maag- of duodenum ul-

cera of actieve gastro-intestinale bloeding of andere actieve bloedingen; zwangerschap, zwangerschapswens; overgevoeligheid voor diclofenac, acetylsalicylzuur, andere NSAIDs, misoprostol, andere prostaglandinen of andere bestanddelen van het product; astma aanvallen, urticaria of acute rhinitis veroorzaakt door acetylsalicylzuur of andere NSAIDs; behandeling van peri-operatieve pijn bij 

een CABG; ernstig nier-, lever- en hartfalen. Waarschuwingen en voorzorgen: Gelijktijdig gebruik met andere NSAIDs, inclusief COX-2 remmers dient te worden vermeden. Arthrotec dient niet gebruikt te worden door premenopausale vrouwen tenzij betrouwbare anticonceptie wordt gebruikt en zij geïnformeerd zijn over de risico’s van het innemen van het product tijdens zwangerschap. Nier/

hart/lever: Bij patiënten met verminderde nier-, hart- of leverfunctie en bij ouderen is voorzichtigheid geboden aangezien het gebruik van NSAIDs kan leiden tot een verslechtering van de nierfunctie. Arthrotec dient bij de volgende aandoeningen alleen in uitzonderlijke omstandigheden en onder nauwkeurige klinische controle te worden gebruikt: ernstig hartfalen, ernstig nierfalen, ernstige 

leveraandoening en ernstige uitdroging. Evenals bij andere NSAIDs waarvan de metabolieten door de nieren worden uitgescheiden, dienen patiënten met een signifi cant verslechterde nierfunctie nauwlettender gecontroleerd te worden. In zeldzame gevallen kunnen NSAIDs interstitiële nefritis, glomerulitis, papillaire necrose en het nefrotisch syndroom veroorzaken. NSAIDs remmen de syn-

these van prostaglandine in de nier, dat een ondersteunende rol heeft bij het behouden van de renale doorbloeding bij patiënten met een afgenomen renale bloedtoevoer en bloedvolume. Bij deze patiënten kan de toediening van een NSAID manifeste renale decompensatie versnellen. Dit wordt na het staken van de NSAID behandeling, normaal gesproken gevolgd door herstel van de toestand 

vóór de behandeling. Patiënten die het grootste risico lopen op zo’n reactie zijn patiënten met congestief hartfalen, levercirrose, nefrotisch syndroom en manifeste renale ziekte. Deze patiënten dienen zorgvuldig gecontroleerd te worden tijdens de NSAID behandeling. Patiënten met een geschiedenis van hypertensie en/of milde of gematigde vorm van congestief hartfalen zullen nauwlettend

gecontroleerd en geadviseerd moeten worden aangezien vochtretentie en oedeemvorming is gerapporteerd in associatie met een therapie met NSAIDs. Patiënten met hypertensie, die niet onder controle is, congestief hartfalen, vastgestelde ischemische hartziekte, perifere ziekte van de arteriën, en/of cerebrovasculaire ziekte dienen alleen behandeld te worden met diclofenac na zorgvul-

dige overweging. Dezelfde overweging dient gemaakt te worden voordat een langdurige behandeling wordt gestart bij patiënten met risicofactoren voor cardiovasculaire ziekte (bijvoorbeeld hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mellitus en roken). Gegevens uit klinisch onderzoek en epidemiologische gegevens suggereren dat het gebruik van diclofenac, in het bijzonder bij hoge doseringen

(150 mg per dag) en bij een langdurige behandeling, geassocieerd kan worden met een klein toegenomen risico op trombose in de arteriën (bijvoorbeeld myocardinfarct of beroerte). Artsen en patiënten dienen alert te blijven op het ontwikkelen van dergelijke bijwerkingen, zelfs bij het ontbreken van eerdere cardiovasculaire symptomen. Patiënten dienen geïnformeerd te worden over de

tekenen en/of symptomen van ernstige cardiovasculaire toxiciteit en de te nemen maatregelen als dit gebeurd. Bloed/maagdarmkanaal: NSAIDs, inclusief Arthrotec kunnen ernstige gastro-intestinale bijwerkingen veroorzaken zoals ontsteking, bloeding, ulceratie en perforatie van de maag, dunne darm of dikke darm hetgeen fataal kan zijn. Als gastro-intestinale bloedingen of ulceraties 

optreden bij patiënten die Arthrotec krijgen, dient de behandeling te worden gestaakt. Deze bijwerkingen kunnen op elk moment tijdens de behandeling ontstaan, zonder enige waarschuwing of bij patiënten met een voorgeschiedenis van ernstige gastro-intestinale complicaties. Risicogroepen zijn: patiënten die behandeld worden met hoge doseringen, ouderen, patiënten met cardiovascu-

laire aandoeningen, patiënten die gelijktijdig acetylsalicylzuur gebruiken en patiënten met een voorgeschiedenis van of met actieve gastro-intestinale aandoeningen. Bij deze patiënten dient men te beginnen met de laagste beschikbare dosis. Patiënten met een voorgeschiedenis van gastro-intestinale toxiciteit, in het bijzonder oudere patiënten dienen alle ongewone abdominale symptomen

(voornamelijk gastro-intestinale bloedingen) te melden, vooral aan het begin van de behandeling. Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik met orale corticosteroïden, anticoagulantia, SSRI’s of antistollingsmiddelen vanwege het verhoogde risico op ulceratie of bloeding. Vanwege verminderde plaatsjesaggregatie wordt extra aandacht aanbevolen bij hematopoëtische aandoeningen of 

bij afwijkingen met onvolledige stolling of bij patiënten met een cerebrovasculaire bloeding in de voorgeschiedenis. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die lijden aan colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn (aangezien deze condities kunnen verergeren) bij ouderen en bij patiënten die behandeld worden met corticosteroïden, andere NSAIDs of anti-coagulantia. Huidreacties: Ernstige 

huidreacties sommige fataal, inclusief exfoliatieve dermatitis, syndroom van Stevens-Johnson en toxische epidermale necrolyse, zijn zeer zelden gemeld. Patiënten lijken het grootste risico op deze bijwerkingen te hebben aan het begin van de behandeling. Arthrotec dient te worden gestaakt bij de eerste verschijnselen van huiduitslag, mucosale laesies of andere tekenen van overgevoeligheid.

Overgevoeligheid: NSAIDs zouden het optreden van bronchospasme kunnen uitlokken bij patiënten die lijden aan of een voorgeschiedenis hebben van bronchiale astma of een allergische aandoening. Langdurige behandeling: Patiënten die langdurig behandeld worden met NSAIDs moeten uit voorzorg gecontroleerd worden. Hoofdpijn veroorzaakt door langdurige, hoog gedoseerde behande-

ling met analgetica/anti-infl ammatoire geneesmiddelen dient niet behandeld te worden met hogere doses van het geneesmiddel. Arthrotec zou koorts en dus de onderliggende infectie kunnen maskeren. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp lactasedefi ciëntie of glucose-galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Bijwerkin-

gen: Klinische studies: Zeer vaak (� 1/10): Abdominale pijn, diarree, nausea, dyspepsie. Vaak (� 1/100, < 1/10): Flatulentie, braken, gastritis, oprisping, obstipatie, uitslag, erythema multiforme, jeuk, verhoging SGTP en alkaline fosfatase, slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid. Soms (� 1/1000, < 1/100): Stomatitis, purpura, netelroos, menorragie, doorbraakbloeding, vaginale bloeding 

(inclusief pre- en postmenopauzaal), trombocytopenie. Zelden (< 1/1000): Anafylactische reactie, angio-oedeem, hepatitis (met of zonder icterus). Postmarketing onderzoek: Maagzweer, verlaging van hemoglobine als gevolg van gastro-intestinaal bloedverlies, slokdarmbeschadigingen, perforatie of gastro-intestinale bloedingen die soms fataal zijn en voornamelijk bij ouderen kunnen voor-

komen, nausea, braken, diarree, fl atulentie, obstipatie, dyspepsie, abdominale pijn, melaena, haematemesis, ulceratieve stomatitis, anorexia, droge mond, glossitis, verergering van colitis en ziekte van Crohn, gastritis, verhogingen van SGOT of bilirubine, ernstige, snel optredende hepatitis, mogelijk zonder prodromale symptomen, fotosensitiviteitsreacties, Steven-Johnson’s syndroom, 

Lyell’s syndroom (acute toxische epidermale necrolyse), overgevoeligheid waaronder astma, allergische purpura en haaruitval, ontsteking van de bloedvaten en pneumonitis, huidreacties (inclusief rash en bulleuze erupties met blaasjesvorming en roodkleuring van de huid), dermatitis exfoliativa, erythema multiforme, urticaria en mucocutaneuze reacties, anafylactoïde systemische reacties:

oedeem van het gelaat en de tong, hypotensie en shock. Slaperigheid, paresthesie, stemmingsveranderingen, geheugenstoornis, desoriëntatie, gezichtsstoornissen, tinnitus, prikkelbaarheid, convulsies, depressie, angst, nachtmerries, tremoren, psychotische reacties, smaakstoornis en vermoeidheid. Symptomen van aseptische meningitis (stijve nek, hoofdpijn, nausea, braken, koorts of 

verstoord bewustzijn) zijn gerapporteerd gedurende behandeling met NSAIDs. Patiënten met een auto-immuunziekte (bijvoorbeeld lupus erythematodes, gemengde bindweefselziekten) lijken vatbaarder te zijn. Leukopenie, trombocytopenie, agranulocytose, hemolytische anemie en aplastische anemie kunnen voorkomen. Het gebruik van NSAIDs kan gepaard gaan met renale pathologie in-

clusief papillaire necrose, interstitiële nefritis, nefrotisch syndroom, proteïnurie, hematurie, acute nierinsuffi ciëntie en nierfalen. Hypotensie, hypertensie, hartkloppingen, pijn op de borst en hartfalen, dyspneu, wazig zien, abnormale uteruscontracties, scheuren/perforatie van de uterus, achtergebleven placenta, vruchtwaterembolie, onvolledige abortus, voortijdige geboorte, foetaal sterven, 

uterusbloedingen, geboorteafwijkingen, rillingen en koorts en oedeem (in het bijzonder bij patiënten met hypertensie of een verminderde nierfunctie). In incidentele gevallen is een verergering van de ontstekingsverschijnselen geassocieerd met infecties gerapporteerd in samenhang met de behandeling met NSAIDs. Gezien het gebrek aan precieze gegevens van aantallen, geeft het spon-

tane bijwerkingenmeldsysteem dat gebruikt is voor de verzameling van post marketing veiligheidsgegevens, geen medisch betekenisvolle frequenties van vóórkomen van ieder ongewenst effect. Met betrekking tot de relatieve frequentie van meldingen van bijwerkingen tijdens de post marketing surveillance, waren de ongewenste effecten op maagdarmstelselniveau door de registratiehouder 

het meest frequent ontvangen (gemiddeld 45% van alle case reports in de bedrijfsveiligheidsdatabase), gevolgd door de huid/hypersensiviteitsreacties, wat in overeenstemming is met het bekende veiligheidsprofi el van de NSAID geneesmiddelgroep. Afl everingsstatus: U.R. Registratienummers: RVG 16410 en 20871. Vergoeding en prijzen: Arthrotec 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 12 augustus 2007) is op aanvraag verkrijgbaar bij de registratiehouder: Pfi zer bv, Postbus 37, 2900 AA Capelle a/d IJssel.

Postbus 37
2900 AA Capelle aan den IJssel
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1. Kopij en illustraties worden in enkelvoud ingezonden.

2. De kopij dient eenzijdig te worden afgedrukt op papierformaat
A4, met inachtneming van een anderhalve regelafstand en rondom
een marge van 3 centimeter. De tekst dient ook te worden aangele-
verd op een floppydisk of Cd-rom volgens het 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.

Richtlijnen voor auteurs 

(versie oktober 2005)
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Congresagenda

 2007  

 29-09 CCOC Amsterdam

 04-10 Annual Clinical Meeting British Trauma Society Nottingham, UK

 05-10 Basiscursus Osteotomie Nijmegen

 11-10 Tweedaagse Najaarsvergadering NOV Veldhoven

 17-10 World Congress on External Fixation Egypte

 19-10 World congress on extern fixation Cairo, Egypte

 20-10 6th combined of the Orthopaedic Research Societies Honolulu, Hawaï

 31-10 Kwaliteitsdag 2007 Soestduinen

 02-11 External Fixation for Trauma part II Rotterdam

 02-11 CIA Cursus Deskundigheidsbevordering (Deel 2) Hoevelaken

 02-11 SEOHS congres Leiden

 02-11 XXe SEOHS 2007 Leiden

 09-11 Diagnosis and treatment of patellofemoral instabilities Nijmegen

 22-11 Traumadagen 2007 Kaatsheuvel

 23-11 Nerass Congres De reumahand 

 27-11 Basis Cursus Voetchirurgie Hallux valgus Eindhoven

 06-12 2007 EFAS Symposium Parijs

 2008   

 10-01 Jaarcongres NOV Maastricht

 05-03 AAOS 75th Annual Meeting San Francisco, CA

 22-05 Japanese Orthopaedic Association Sapporo, Japan

 11-06 Congres NOF 2008 Amsterdam

 10-10 Najaarsvergadering NOV Utrecht

 2009   

 15-05 Voorjaarsvergadering NOV Utrecht

 2010   

 14-01 Jaarcongres NOV 

 21-05 Voorjaarsvergadering NOV Utrecht

  * Voor gedetailleerde informatie zie besloten gedeelte van de website van de NOV (www.orthopeden.org)
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Ons antwoord
• RM Pressfit Metal-Metal
• Metal-Metal Head (32–36mm)
• twinSys

Uw wensen
• uitstekende lange termijn resultaten
• geen slijtage van polyethyleen
• maximale ROM
• goede primaire en snelle secundaire 

stabiliteit
• geen stress shielding

twinSys en RM Pressfit
Optimale ROM met 36mm kop



Spine Trauma Care Concepts Biologics Cement Orthopedics

Biomet
beweegt je 

Voor meer informatie over orthopedische totaaloplossingen
bel (078) 629 29 29
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