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De Tijd vliegt. Een bevriende hoogleraar in de cardiologie aan de 
prestigieuze Californische Stanford Universiteit in Palo Alto heeft 
daar een verklaring voor. Hij vertelde mij dat de Tijd een constante 
versnelling doormaakt en dat we als ijkpunt hebben het moment dat 
we ons van de Tijd bewust worden. Dat is volgens hem de reden. Zou 
hem graag in gesprek brengen met Einstein, die ik dan persoonlijk 
nooit gekend heb. Verassend is het wel dat je tijdsbeleving veran-
dert, de weken lijken steeds korter te worden. Dé uitzondering is 
waarschijnlijk de week vóór de vakantie, maar dat wordt ruimschoots 
gecompenseerd door de eerste week ná de vakantie.
In 1898 werd de Nederlandse Orthopaedische Vereniging opgericht en 
voor de beroepsgroep het in de gaten had bestonden we al weer 100 
jaar. Dat is een hele Tijd. Ter gelegenheid van die honderdste verjaar-
dag werd een boom gepland in Amsterdam. Bij het ‘Verenigingsnieuws’ 
kunt u lezen hoe dat in zijn werk is gegaan. Inmiddels staat de boom 
er al weer 10 jaar en lopen er vele aios rond die van het bestaan van 
die boom niet afweten. De Amsterdamse NOV-boom is net als onze 
Vereniging in ‘volle bloei’.

De 3e editie van 2008 ligt al weer voor u. Dat betekent dat het jaar 
2008 al weer vergevorderd is. De pepernoten liggen al weer in de win-
kels. Niet dat de Tijd op dit punt versneld, dat komt door de fabrikan-
ten van pepernoten die er gewoon zoveel mogelijk willen verkopen. 
Misschien maken we nog mee dat er Paaseitjes zijn met Kerst. Waar 
blijft de Tijd.
De 3e editie is weer gevuld met lezenswaardige artikelen. Collega 
Urlus trapt af met de ervaring met de PROFIX totaleknieartroplastiek, 
gevolgd door een vergelijkend onderzoek naar de plaatsingsproblemen 
van 2 soorten cementpluggen van collega Amaya et al.. 
De beschrijving van diverse ziektegeschiedenissen neemt u mee 
naar de minder vaak voorkomende orthopedisch ziektebeelden zoals 
synoviale osteochondromatose en het epitheloid haemangioom. Hoe 
vaak hebt u de diagnose ‘psoasimpingement’ gesteld als oorzaak van 
pijnklachten na een totaleheupartroplastiek? Collega’s Zuidwijk, van 
Langelaan en Feilzer leggen het mechanisme uit. Neem de Tijd om de 
artikelen te lezen.

In de afgelopen jaren heeft collega Kees Verheyen de rubrieken 
Proefschriftbesprekingen en Nederlands onderzoek in buitenlandse 
tijdschriften verzorgd. Steeds mocht ik zijn bijdragen op tijd ont-
vangen en genoot ik van de scherpe commentaren bij de publicaties. 
Tijden veranderen en Kees Verheyen heeft aangeven dat hij stopt met 
deze rubrieken. In 2009 treedt hij toe tot het NOV bestuur. Ik wens 
hem veel succes met zijn nieuwe functie en bedank hem hartelijk voor 
zijn bijdragen aan het NTvO.

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

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

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

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

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

Er worden wereldwijd jaarlijks 600.000 knie-im-
plantaties uitgevoerd. Artritis en chronisch letsel 
vormen de belangrijkste redenen voor een knie-
prothese, en de meeste van deze operaties worden 
gedaan bij patiënten ouder dan 55 jaar. Hoewel de 
meeste patiënten de pensioengerechtigde leeftijd 
al zijn gepasseerd, is een groot deel nog van ar-
beidsproductieve leeftijd, wat moeilijkheden met 
werk en ingrijpende economische lasten voor de 
maatschappij met zich meebrengt. Niettemin 
moet een operatie worden vermeden wanneer 
symptomen kunnen worden bestreden met niet-
chirurgische middelen. Indicaties voor chirurgische 
interventie zijn invaliderende pijn en grote beper-
kingen bij dagelijkse activiteiten en loopafstand, 
of moeilijkheden met slapen of werken.1

Totaleknieartroplastiek (TKA) is een gevestigde 
behandeling voor artritis aan de knie. TKA is een 
van de meest voorkomende, effectieve, betrouw-
bare en voorspelbare procedures geworden bij het 
verminderen van gewrichtspijn en bij het verbe-
teren van het bewegingsbereik.2,3,4 TKA wordt in 
verband gebracht met lage morbiditeit en mortali-
teit. Naarmate de populatie ouder wordt en de BMI 
blijft stijgen, zal het feitelijke aantal TKA’s blijven 
groeien.1,5

De orthopedische gemeenschap moet nog over-

eenstemming bereiken over het succesvolste im-
plantaatontwerp of operatietechniek die leidt 
tot de beste resultaten op langere termijn. 
Patellaresurfacing met een component van po-
lyethyleen wordt bijvoorbeeld door sommigen 
standaard en door anderen selectief of helemaal 
niet gebruikt. Het gebruik van een beweeglijk 
tibiaal glijvlak (‘bearing’) in plaats van een vaste 
bearing vermindert in theorie contactdruk en 
daarmee polyethyleenslijtage (een belangrijke 
oorzaak van osteolyse en aseptische loslating) en 
geeft een beter bewegingsbereik en functioneel 
resultaat, hoewel dit tot op heden nog niet is be-
krachtigd.1 Een ander voorbeeld is het gebruik van 
een achterstekruisbandsparend ontwerp of een 
posterieur gestabiliseerd ontwerp.6 De criteria 
die de keuze voor verwijdering of behoud be-
invloeden, zijn de degeneratieve status van de 
achterste kruisband, het gebruikte type implan-
taat of gewoon de persoonlijke voorkeur van de 
chirurg.6 Bovendien blijft de discussie aanhouden 
over resultaten van de patiënt in verhouding tot 
de timing van de ingreep en de ziekteprogressie. 
Er gaan steeds meer stemmen op voor de visie dat 
er goede resultaten kunnen worden geboekt in 
relatief vroege stadia van artrose, en dat er weinig 
voordeel te behalen valt uit wachten tot de patiënt 
in uiterste nood is.1

Langdurige onderzoeken naar de overlevingsduur 
van implantaten moeten de chirurg helpen bij zijn 
keuze voor een implantaat. Helaas zijn er nog maar 
weinig langdurige follow-uponderzoeken in de lite-
ratuur te vinden, waarschijnlijk omdat ze moeilijk 
gestandaardiseerd uitgevoerd kunnen worden.5,7 
De verwachte resterende levensduur van een 
65-jarige patiënt is bijna twintig jaar; dus de le-

PROFIX totaleknieartroplastiek bij patiënten 
met artrose of rheumatoïde arthritis - 
een 5-jaarsfollow-uponderzoek
M.L.R. Urlus en P.R.J.M. Middendorf

Eenzijdige totaleknieartroplastiek met PROFIX werd uitgevoerd bij 51 opeenvolgende patiënten met een diagnose van 
artrose of rheumatoïde arthritis. Patiënten werden gedurende minimaal 5 jaar nabehandeld om de werkzaamheid en 
veiligheid van het hulpstuk op middellange termijn vast te stellen. De totaal-, pijn- en functiescores gemeten aan de 
hand van het KSS, waren na 5 jaar met 42,5, 31,3 en 53,1 punten toegenomen. De actieve flexie en bewegingsbereik 
verbeterden met 2,4º respectievelijk 4º. De Kaplan-Meier-schatting van de overlevingsduur van een implantaat was 
100% voor 1 patiënt die een revisie had ondergaan als gevolg van aseptische loslating van de tibiaplateau in het 6e 
jaar. Bij patiënten met artrose werden geen grote invloed van de implantaatfixatie (gecementeerde of hybride), van 
het type ‘gewrichtsinfreespatella’ (Conforming of Conforming Plus) of van patellaresurfacing aangetroffen. Vrijleggen 
van het ligament leek het resultaat echter te verbeteren. Op basis van dit 5-jaarsfollow-uponderzoek kan worden ge-
concludeerd dat het PROFIX totalekniesysteem effectief en veilig is, en verbetering van de kwaliteit van leven van de 
patiënt oplevert.

Drs. M.L.R. Urlus en drs. P.R.J.M. Middendorf 
orthopedisch chirurgen, afdeling Orthopedische Chirurgie, 
Refaja Ziekenhuis, Boerhaavestraat 1, 
9501 HE Stadskanaal.
Correspondentie: drs. M.L.R Urlus
E-mail: murlus@planet.nl
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vensduur van een implantaat moet langer worden, 
anders nemen de kosten voor revisieoperaties ex-
ponentieel toe.7 
Problemen die in verband worden gebracht met 
TKA zijn diep infect met of zonder loslating, asepti-
sche loslating van het implantaat, patellabreuk en 
subluxatie, metaalcorrosie, lokale en systemische 
blootstelling aan metaalionen, flexie-instabiliteit, 
geen botgroei in de niet-gecementeerde compo-
nenten en been dat is aangetast door flebitis.1,8,9 
Tegenwoordig is aseptische loslating van het im-
plantaat wereldwijd de meest voorkomende reden 
voor revisie. Het onderliggende mechanisme is 
nog steeds onbekend en tijdens de eerste 15 jaar 
zijn de meeste wetenschappelijke inspanningen 
gericht geweest op de etiologie van loslating.7 

Periprothetisch deeltjesafval (d.w.z. polyethyleen 
van ultrahoog moleculegewicht of perspex) en het 
verschijnsel van de daarmee samenhangende oste-
oclastische botresorptie (osteolyse), waarvan nu 
wordt verondersteld dat die het resultaat is van 
activering van macrofagen en het vrijkomen van 
cytokinen, blijft onderwerp van nauwkeurig we-
tenschappelijk onderzoek.
Het PROFIX-totalekniesysteem (Smith & Nephew, 
Inc. Memphis, Tennesse, VS) werd in 1995 geïn-
troduceerd om polyethyleenslijtage te verminde-
ren, implantaatfixatie te verbeteren, contactdruk 
in de patella te verlagen en de operatietechniek 
te vereenvoudigen. Het innovatieve TKA-ontwerp 
bestaat uit anatomisch gevormde tibiaplateaus, 
asymmetrische gewrichtsinfrees patella met in-
gebouwde externe rotatie, en een verdiepte, 
verlengde trochleagroeve voor optimale gelijk-
loop met de patella. PROFIX biedt kobaltchromen 
en Oxinium (geoxideerd zirkonium) femurhoofd-
componenten, titanium femurstelen en  wiggen, 
tibiale basisplaten van titanium, polyethyleen met 

ultrahoog molecuulgewicht, met compressiepers 
vervaardigde en met ethyleenoxide gesteriliseerde 
gewrichtsinfrees patella, en zowel opzetbare als 
inzetbare (biconvexe) polyethyleen patellacom-
ponenten. De voornaamste femur- en tibiacom-
ponenten zijn met of zonder poreuze strijklaag 
verkrijgbaar. Voor achterstekruisbandsparende 
procedures is het systeem uitgerust met een poste-
rieur gestabiliseerde femurcomponent of met een 
kruisbandsparende femurcomponent met het (ul-
tracongruente) diepeschotelvormige Conforming 
Plus-gewrichtsinzetstuk. Figuur 1 toont een illu-
stratie van de PROFIX-componenten. Het doel van 
dit onderzoek was om prospectief gegevens te ver-
zamelen over werkzaamheid en veiligheid tijdens 
een 5-jaarsfollow-upperiode na eenzijdige TKA 
met het PROFIX-totalekniesysteem bij patiënten 
die lijden aan artrose of reumatoïde artritis.

Patienten en methoden

De auteur heeft bij 51 opeenvolgende eenzijdige 
TKA’s PROFIX geïmplanteerd met een standaard-
techniek (figuur 2). Ze werden gedurende 5 jaar 
jaarlijks opnieuw bekeken, zowel klinisch als radi-
ologisch. 39 Patiënten waren vrouw, 12 patiënten 
waren man en de gemiddelde leeftijd tijdens de 
operatie was 73 jaar (bereik 48-87 jaar).
35 Knieën werden geopereerd vanwege primaire 
artrose en 6 vanwege rheumatoïde arthritis. Dit 
relatief hoge percentage artrose (88,2%) is verge-
lijkbaar met de incidentie van artrose (85%) die in 
de literatuur wordt beschreven.1 Een benadering 
via de midlijn van de quadricepspees is in alle 
gevallen gebruikt. De niet-poreuze, gecementeer-
de componenten werden gebruikt voor de tibia en 
de femur bij 68,6% van de knieën, en een hybride 
fixatie (poreuze componenten, ingroei voor femur 
en gecementeerde componenten voor tibia) werd 
toegepast bij 29,4% van de knieën. Het type fixatie 
kon bij 1 patiënt niet worden vastgesteld (2%). In 
alle gevallen werd gebruik gemaakt van een haakse 
tibiale snede. Een metafysische steel werd in 
68,6% van de gevallen gebruikt, een lange tibias-
teel in 27,5% van de gevallen, en een Conforming-
gewrichtsinzetstuk in 72,5% van de gevallen en een 
Conforming Plus-gewrichtsinzetstuk in 23,5% van 
de gevallen. Bottransplantatie werd bij 4 knieën 
(7,8%) toegepast. De gemiddelde operatietijd was 
78,8 minuten en de gemiddelde tijd tot ontslag 
was 5 tot 7 dagen. Een bepaalde vorm van het vrij-
leggen van het ligament werd bij het merendeel 
van de knieën (96,1%) toegepast. De binnenste 
knieband (ofwel oppervlakkig ofwel diep) werd het 
vaakst vrijgelegd. Patellaresurfacing werd in vijf-
endertig gevallen (68,6%) toegepast.

Figuur 1. Representatieve componentopties voor het 
PROFIX-totalekniesysteem.

Femoral component
(porous or nonporous)

Conforming

Slotted

Inset

Metaphyseal
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Tibial plate
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Optional
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Patellar Implants

Constrained
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Alle patiënten kregen enoxiparine (Clexane®: 20 
tot 40 mg subcutaan op de operatiedag en daarna 
40 mg subcutaan vanaf dag 1 tot 4 weken na de 
operatie) als profylaxe voor diepekuitvenetrom-
bose. Behalve bij 3 patiënten werd een Hemovac®-
drain gebruikt. De meeste patiënten konden hun 
volle gewicht op het geopereerde been dragen 
tegen de tijd dat ze met ontslag gingen.
De effectiviteit werd geëvalueerd aan de hand van 
de KSS (Knee Society Score) en het Knee Society 
Roentgenographic Evaluation and Scoring System 
en het overeenkomende gebrek aan aanwijzingen 
voor loslating, zoals in eerste instantie werd ge-

ïndïceerd op basïs van radïolucentïes ≥ 2 mm ïn 3 
of meer zones, het gebrek aan aanwijzingen voor 
slijtage van het oppervlak of opwekking van deel-
tjesafval, zoals geïndiceerd op basis van osteolyse 
in een vroeg stadium, migratie van het implantaat 
of andere klinische of radiografische afwijkingen.10 
Totaal-, pijn- en functiescores, actieve flexie, be-
wegingsbereik en functionele capaciteiten werden 
bij alle patiënten geëvalueerd. Omdat artrose 
overheersend aanwezig was in vergelijking met 
reumatoïde artritis, werden alle daarop volgende 
stratificatieanalyses van de KSS - scores alleen 
onder de artrosepatiënten gedaan.

Figuur 2. Postoperatieve röntgenfoto’s van de linkerknie vier jaar na PROFIX-totaleknieartroplastiek bij een 
70-jarige man die lijdt aan primaire gonartrose.

Tabel 1. Tijdsverloop van KSS (Knee Society Score), actieve flexie en bewegingsbereik tijdens de vijfjarige 
follow-up na totaleknieprothese bij alle patiënten met artrose en reumatoïde artritis 

                              Scores  Voor de operatie Jaar 2 Jaar 5

Totale KSS N 50 45 35
 Gemiddelde 47,8 94,2 93,0
 SD 15,6 6,3 7,8
KSS-pijnscore N 51 45 35
 Gemiddelde 16,5 48,0 47,3
 SD 10,9 5,9 6,6
KSS-functiescore N 51 45 35
 Gemiddelde 37,5 92,3 90,6
 SD 19,1 12,2 18,1
Actieve flexie N 50 45 35
 Gemiddelde 108,2 109,9 110,6
 SD 19,7 7,9 9,3
Bewegingsbereik N 50 45 35
 Gemiddelde 106,1 109,6 110,1
 SD 22,2 8,1 9,4

A B C

Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 15, Nr 3, sept 2008 ■   109

M.L.R. Urlus en P.R.J.M. Middendorf   ■



 Vol
 15

sept
  ’08

De veiligheidsparameters werden geëvalueerd aan 
de hand van frequentie van revisies, heropname 
vanwege complicaties en postoperatieve com-
plicaties. Al deze parameters werden jaarlijks 
gedurende een periode van 5 jaar geëvalueerd.

Resultaten

Van de 51 participerende patiënten stierven er 
10 gedurende deze 5 jaar, trok 1 zich terug en 
onderging 1 een revisieoperatie na 6 jaar. De 
KSS-totaalscore was na 5 jaar van 47,8 preopera-
tief gestegen naar 93,0 (tabel 1). De gemiddelde 
KSS-pijnscore was na 5 jaar van 16,5 preoperatief 
gestegen naar 47,3. De KSS-functiescore was na 
5 jaar van 37,5 preoperatief gestegen naar 90,6. 
Flexie was na 5 jaar van 108,2º preoperatief toe-
genomen naar 110,6º. Het bewegingsbereik was na 
5 jaar met 4º toegenomen van 106,1º preoperatief 
naar 110,1º. Alle gemiddelde KSS-scores waren iets 
hoger na 2 jaar in vergelijking met de scores na 5 
jaar, terwijl flexie en bewegingsbereik licht bleven 
verbeteren gedurende dezelfde periode.
Patiënten met rheumatoïde arthritis of artrose 
hadden preoperatief vergelijkbare KSS-scores, 
actieve flexie en bewegingsbereik. De verbetering 
met betrekking tot de KSS-scores was vergelijkbaar 
in beide groepen na twee en na vijf jaar. De verbe-
tering van actieve flexie en bewegingsbereik was 
daarentegen op beide tijdsmomenten (d.w.z. +7,7º 
vs +1,5º resp. +8,3º vs +3,3º na 5 jaar) hoger bij 
patiënten met rheumatoïde arthritis in vergelijking 
met artrosepatiënten.

In het cohort artrosepatiënten was het meest voor-
komende implantaattype gecementeerd (35/45). 
Bij de andere 9 knieën werd gekozen voor het 

hybride implantaat (niet-gecementeerd femur met 
gecementeerde tibia). De hybride knieën lieten 
na 5 jaar de grootste verbetering zien bij de KSS-
totaalscore (+52,8) in vergelijking met een ver-
betering van 42,4 voor gecementeerde knieën. 
Het implantaattype had geen grote invloed op de 
KSS-pijn- en functiescores en ook niet op het be-
wegingsbereik. De actieve flexie nam licht af bij 
het hybride implantaattype, maar nam toe bij het 
gecementeerde implantaat. 
De Conforming-gewrichtsinfreespatella werd vaker
gebruikt dan de Conforming Plus-gewrichtsinfree-
spatella (resp. 33 vs 11). Het type gewrichtsin-
freespatella had geen grote invloed op de verbete-
ring van de KSS-scores. Hoewel de patiënten die de 
Conforming Plus-gewrichtsinfreespatella kregen, 
preoperatief actievere flexie en bewegingsbereik 
hadden, namen deze parameters na 5 jaar af (-2,1° 
resp. -2,0°) in vergelijking met patiënten die een 
Conforming-gewrichtsinfreespatella kregen (+2,6° 
resp. +5,1°). In het merendeel van de gevallen 
(43/45) werd een ligament vrijgelegd. De verbe-
tering van actieve flexie was de enige parameter 
die na jaar 5 gunstig was uitgepakt zonder vrijleg-
gen van het ligament (+2,5° vs +1,6°), terwijl de 
andere parameters goed gedijden met het vrijleg-
gen van het ligament. Die toename was alleen sig-
nificant voor de KSS-functiescore (51,7 vs 35).
Patellaresurfacing werd bij 30 knieën (66,7%) uit-
gevoerd. Patellaresurfacing had geen belangrij-
ke invloed op de verbetering van de KSS-scores. 
Actieve flexie en bewegingsbereik verbeterden als 
alleen van patellaresurfacing sprake was. 

Het tijdsverloop van functionele capaciteiten is in 
tabel 2 opgenomen. Loopafstand was na jaar vijf in 
74,3% van de gevallen onbeperkt. Van de 27,5% pre-

Tabel 2. Tijdsverloop van functionele capaciteiten tijdens de vijfjarige follow-up na totaleknieprothese bij alle 
patiënten met artrose en reumatoïde artritis 

  Voor de operatie Jaar 2 Jaar 5

Lopen Niet beperkt 0 35 (77,78%) 26 (74,29%)
 >10 blokken 0 3 (6,67%) 3 (8,57%)
 5-10 blokken 12 (23,53%) 5 (11,11%) 4 (11,43%)
 <5 blokken 24 (47,1%) 2 (4,4%) 1 (2,9%)
 Aan huis gebonden 14 (27,5%) 0 1 (2,9%)
 Niet in staat om te lopen 1 (2,0%) 0 0

Ondersteuning Geen 11 (21,6%) 39 (86,7%) 27 (77,1%)
 Wandelstok 21 (41,2%) 5 (11,1%) 6 (17,1%)
 Twee wandelstokken 1 (2,0%) 1 (2,2%) 1 (2,9%)
 Krukken of rollator 18 (35,3%) 0 1 (2,9%)
 Totaal 51 (100,0%) 45 (100,0%) 35 (100,0%)

110 ■   Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 15, Nr 3, sept 2008

■   PROFIX totaleknieartroplastiek - een 5-jaarsfollow-uponderzoek



Osteoinductieve vervanger voor 
spongieus bot. DBX – Gedemineraliseerde
Bot Matrix.

Stimuleert de botvorming
DBX is een resorbeerbare botver-
vanger welke geleidelijk door eigen
bot vervangen wordt. DBX versterkt
deze remodellering door middel
van osteoconductie alsook osteo-
inductie. Demineralisatie van het
donorbot maakt de in het bot aan-
wezige humane BMP’s (Bone Mor-
phogenic Proteins) vrij, welke de
differentiatie van stamcellen en hier-
mee botgroei initiëren.

Marketed through

Uitstekende verwerking
DBX wordt kant-en-klaar steriel
geleverd. Het is makkelijk vormbaar
en lost niet op in bloed of onder ir-
rigatie. Het kan indien gewenst
eenvoudig met botchips of been-
merg gemengd worden.

Zekerheid
Hoge standaarden en veiligheids-
maatregelen verzekeren dat het
weefsel de strikte criteria van in-
stanties zoals de FDA vervult. 
De strenge donorselectie en uit-
voerige tests op de donor alsook de
virale inactivering van het botweef-
sel dragen bij aan die zekerheid.

Synthes B.V.
Postbus 2130
3700 CC  Zeist
Tel. +31 30 69 34 150
www.synthes.com

10060059_Inserat_DBX_NL_184x272.qxp  21.09.2006  7:17 Uhr  Seite 1



 Vol
 15

sept
  ’08

operatief aan huis gebonden patiënten was slechts 
2,9% na jaar 5 nog steeds aan huis gebonden. Het 
merendeel van de patiënten (77,1%) gebruikte na 
jaar vijf geen hulpmiddel en van de 35,3% van de 
patiënten die preoperatief met behulp van een 
kruk of rollator liep, deed slechts 2,9% dat nog na 
5 jaar. Veel patiënten gebruiken een of ander hulp-
middel vanwege andere beperkingen, bv. heup, rug 
of door neurologische oorzaak.

In het algemeen zijn er over de 5 jaar tweeëntwin-
tig postoperatieve complicaties door 16 patiënten 
uit het totale cohort (51 patiënten) gemeld. Het 
algehele incidentiepercentage was 31,4%. De 
meest voorkomende complicaties waren misvor-
ming (11,8%) en tibia- of kniepijn (3,9%). 96,1% 
Van de patiënten heeft echter helemaal geen pijn 
gemeld. 2 Spontane femurbreuken als gevolg van 
gemetastaseerde kanker werden door 1 patiënt in 
het 3e en het 4e follow-upjaar gemeld.
De overlevingsduur van het implantaat werd geana-
lyseerd met behulp van de Kaplan-Meier-methode. 
Die was gelijk voor 100% gedurende de eerste 5 
jaar. Er was één revisie na 6 jaar als gevolg van 
aseptische loslating van het tibiaplateau.

Discussie

Het doel van dit onderzoek was om prospectief 
gegevens te verzamelen over werkzaamheid en 
veiligheid tijdens een 5-jaarsfollow-upperiode na 
eenzijdige TKA met het PROFIX-totalekniesysteem 
bij patiënten die lijden aan artrose of rheumatoïde 
arthritis. 
Goede tot uitmuntende resultaten met betrek-
king tot de overlevingsduur van een implantaat, 
functionaliteit en componentfixatie werden bij 51 
patiënten aangetoond. De totaal-, pijn- en functie-
scores van de KSS waren met 42,5, 31,3 resp. 53,1 
punten toegenomen. De actieve flexie en bewe-

gingsbereik namen met 2,4° resp. 4° toe. Er waren 
geen grote verschillen tussen de patiënten met 
artrose en die met reumatoïde artritis, behalve 
voor actieve flexie en bewegingsbereik die nadruk-
kelijker toenamen bij patiënten met reumatoïde 
artritis. 
Onze onderzoeksuitkomsten worden volledig 
gesteund door andere auteurs.11,12 Het geeft een 
samenvatting van de literatuur en toont aan dat 
zowel primaire als revisie-TKA gepaard gaan met 
verbeterde kniefunctie. Het algehele gemelde 
revisiepercentage dat over het algemeen wordt 
gemeld in de loop van de 5 jaar of langer, is 2,0% in 
vergelijkbaar met de 1,96% in ons onderzoek.11

Bij de 45 artrosepatiënten werd geen belangrijke 
invloed van het implantaattype (gecementeerd of 
hybride) op de uitkomst aangetoond. Dit is in tegen-
spraak met een onderzoek waarin een aanzienlijke 
verhoogd gemiddelde maximale vooruitgang werd 
aangetoond wanneer alleen het tibiaplateau werd 
gecementeerd (hybride fixatie) in vergelijking met 
het volledig gecementeerde tibiaplateau.13 Het 
type gewrichtsinzetstuk (Conforming of Conforming 
Plus) had ook geen grote invloed op het resultaat 
van ons onderzoek. Het vrijleggen van het ligament 
leek het resultaat echter te verbeteren.
Volgens een recente publicatie lijkt het erop dat 
intraoperatieve beoordeling van het gewrichts-
kraakbeen van de patella een betrouwbare bron 
van informatie is bij het besluit tot patellaresurfa-
cing.14 In ons onderzoek had patellaresurfacing 
geen grote invloed op het resultaat met betrekking 
tot KSS-scores. De actieve flexie en bewegingsbe-
reik toonden echter meer verbetering aan als er pa-
tellaresurfacing werd toegepast. Dit komt overeen 
met een recente publicatie waarin wordt aange-
toond dat patellaresurfacing niet nodig is behalve 
bij patiënten met aanzienlijke degeneratie van het 
patella-oppervlak.15 
Zoals bij alle biomedische hulpmiddelen kan een 
TKA ook in de loop van de tijd gebreken vertonen. 
De voornaamste factoren zijn trauma, chronische 
progressieve gewrichtsziekte, loslating van de 
prothese, polyethyleenslijtage en infectie van het 
kunstgewricht.16,17 In ons onderzoek is daarvan 
geen sprake geweest. Er werden geen infecties ge-
constateerd en waren geen klinische of radiogra-
fische tekenen van polyethyleenslijtage. Er was 1 
revisie als gevolg van loslating van het tibiaplateau 
en 1 patiënt kreeg 2 spontane femurbreuken als 
gevolg van gemetastaseerde kanker.
Op basis van dit 5-jaarsfollow-uponderzoek kan 
worden geconcludeerd dat het PROFIX-totaleknie-
systeem effectief en veilig is en verbetering van de 
kniefunctie van de patiënt oplevert.
 

Tabel 3. Gemelde complicaties bij de 51 patiënten 
na totaleknieprothese 

Postoperatieve complicaties N (%)

Misvorming 6 (11,8)
Pijn 2 (3,9)
Kanker 2 (3,9)
Femurbreuk 1 (2,0)
Bloedstolsels/ flebitis 1 (2,0)
Hoge bloeddruk 1 (2,0)
Reumatoïde artritis 1 (2,0)
Beroerte 1 (2,0)
Anders 1 (2,0)

Revisies laten zich niet voorspellen
Door de variëteit aan stelen en wedges, gecombineerd met de zeer
korte offset couplers, altijd een optimale plaatsing.

Oxinium, bij metaal overgevoeligheid en zeer slijtvast. 

Deskundigheid van Smith & Nephew, marktleider in revisiechirurgie 
van de knie.

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  

Legion_ad  03-06-2008  11:39  Pagina 1

111 ■   Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 15, Nr 3, sept 2008

■   PROFIX totaleknieartroplastiek - een 5-jaarsfollow-uponderzoek



Revisies laten zich niet voorspellen
Door de variëteit aan stelen en wedges, gecombineerd met de zeer
korte offset couplers, altijd een optimale plaatsing.

Oxinium, bij metaal overgevoeligheid en zeer slijtvast. 

Deskundigheid van Smith & Nephew, marktleider in revisiechirurgie 
van de knie.

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  

Legion_ad  03-06-2008  11:39  Pagina 1



 Vol
 15

sept
  ’08

Dankbetuigingen
De auteurs zijn Jacques Bruhwyler, PhD (Square-
point-Pointcarré) dankbaar voor zijn hulp bij de 
voorbereiding van dit manuscript.

Literatuur

1.  Gidwani S,.Fairbank A. The orthopaedic approach to 
managing osteoarthritis of the knee. BMJ 2004; 329: 
1220-4.

2.  Keating EM, Meding JB, Faris PM, Ritter MA. Long-term 
followup of nonmodular total knee replacements. Clin 
Orthop Relat Res 2002; 34-9.

3.  Amin AK, Patton JT, Cook RE, Gaston M, Brenkel IJ. 
Unicompartmental or Total Knee Arthroplasty?: Results 
from a Matched Study. Clin Orthop Relat Res 2006; 

4.  Lingard E, Hashimoto H, Sledge C. Development of 
outcome research for total joint arthroplasty. J Orthop 
Sci 2000; 5: 175-7.

5.  Ritter MA. Session I: Long-term followup after total knee 
arthroplasty. Clin Orthop Relat Res 2002; 32-3.

6.  Jacobs WC, Clement DJ, Wymenga AB. Retention versus 
removal of the posterior cruciate ligament in total knee 
replacement: a systematic literature review within the 
Cochrane framework. Acta Orthop 2005; 76: 757-68.

7.  Sundfeldt M, Carlsson LV, Johansson CB, Thomsen P, 
Gretzer C. Aseptic loosening, not only a question of 
wear: a review of different theories. Acta Orthop 2006; 
77: 177-97.

8.  Eisenhuth SA, Saleh KJ, Cui Q, Clark CR, Brown TE. 
Patellofemoral instability after total knee arthroplasty. 
Clin Orthop Relat Res 2006; 446: 149-60.

9.  Parvizi J, Kim KI, Oliashirazi A, Ong A, Sharkey PF. 
Periprosthetic patellar fractures. Clin Orthop Relat Res 
2006; 446: 161-6.

10. Ewald FC. The Knee Society total knee arthroplasty 
roentgenographic evaluation and scoring system. Clin 
Orthop Relat Res 1989; 9-12.

11. Kane RL, Saleh KJ, Wilt TJ, Bershadsky B, Cross WW, III, 
MacDonald RM, et.al. Total knee replacement. Evid Rep 
Technol Assess (Summ ) 2003; 1-8.

12. Amin AK, Patton JT, Cook RE, Gaston M, Brenkel IJ. 
Unicompartmental or Total Knee Arthroplasty?: Results 
from a Matched Study. Clin Orthop Relat Res 2006; 

13. Luring C, Perlick L, Trepte C, Linhardt O, Perlick C, Plitz 
W, et.al. Micromotion in cemented rotating platform 
total knee arthroplasty: cemented tibial stem versus 
hybrid fixation. Arch Orthop Trauma Surg 2006; 126: 
45-8.

14. Han I, Chang CB, Kang YG, Yoon SW, Seong SC, Kim TK. 
Intraobserver and interobserver reliability of the as-
sessment of the patellar articular cartilage in osteoar-
thritic patients undergoing total knee arthroplasty. J 
Arthroplasty 2006; 21: 567-71.

15. Ozturk A, Bilgen S, Atici T, Ozer O, Bilgen OF. [The eva-
luation of patients undergoing total knee arthroplasty 
with or without patellar resurfacing.]. Acta Orthop 
Traumatol Turc 2006; 40: 29-37.

16. Eisenhuth SA, Saleh KJ, Cui Q, Clark CR, Brown TE. 
Patellofemoral instability after total knee arthroplasty. 
Clin Orthop Relat Res 2006; 446: 149-60.

17. Parvizi J, Kim KI, Oliashirazi A, Ong A, Sharkey PF. 
Periprosthetic patellar fractures. Clin Orthop Relat Res 
2006; 446: 161-6.

VERKORTE PRODUCTINFORMATIE PRADAXA® Samenstelling: 
75 mg of 110 mg dabigatran etexilaat (als mesilaat) per capsule. Far-
macotherapeutische categorie: directe trombineremmers. Indicaties: 
Primaire preventie van veneuze trombo-embolische (VTE) aandoenin-
gen bij volwassen patiënten die electief een totale heupvervangende 
operatie (THO) of een totale knievervangende operatie (TKO) hebben 
ondergaan. Dosering: Preventie VTE na electieve TKO: eenmaal 
daags 220 mg, ingenomen als 2 capsules van 110 mg. De behande-
ling dient binnen 1-4 uur nadat de operatie heeft plaatsgevonden te 
worden gestart met 1 capsule, en dient daarna gedurende 10 dagen 
te worden voortgezet met 2 capsules eenmaal daags. Preventie VTE 
na electieve THO: eenmaal daags 220 mg, ingenomen als 2 capsules 
van 110 mg. De behandeling dient binnen 1-4 uur nadat de operatie 
heeft plaatsgevonden te worden gestart met 1 capsule, en dient daarna 
gedurende 28-35 dagen te worden voortgezet met 2 capsules eenmaal 
daags. Zolang geen hemostase is vastgesteld moet het begin van de 
behandeling bij TKO en THO worden uitgesteld. Begint de behandeling 
niet op de dag van de operatie, dan moet worden gestart met eenmaal 
daags 2 capsules. Contraindicaties: Overgevoeligheid voor het actie-

ve bestanddeel of voor één van de hulpstoffen, 
ernstig verminderde nierfunctie (creatininekla-
ring < 30 ml/min), actieve, klinisch signifi cante 

bloedingen, orgaanlaesies met het risico op bloedingen, spontane of 
farmacologisch verminderde hemostase, verminderde werking van de 
lever of leveraandoeningen die naar verwachting invloed hebben op de 
overleving, gelijktijdige behandeling met kinidine. Waarschuwingen: 
Bij patiënten met een matig verminderde nierfunctie (creatinineklaring 
30-50 ml/min) en ouderen (> 75 jaar) is de aanbevolen dosis 150 mg 
per dag, ingenomen als 2 capsules van 75 mg. ALT dient standaard be-
paald te worden tijdens preoperatief onderzoek. Bij patiënten met ver-
hoogde leverenzymen > 2 maal ULN, wordt dabigatran niet aanbevolen. 
Er is geen ervaring bij kinderen en adolescenten. Anesthesie via een 
postoperatieve inwendige epidurale katheter wordt niet aanbevolen. Na 
het verwijderen van de katheter moet ten minste twee uur gewacht 
worden met de eerste toediening van dabigatran. Interacties: Dabi-
gatran wordt niet gemetaboliseerd door het cytochroom-P450-systeem 
en hebben geen effect in vitro op menselijke cytochroom-P450-enzy-
men. Hieraan gerelateerde interacties tussen geneesmiddelen worden 
daarom niet verwacht bij dabigatran. Voorzichtigheid is geboden met 
sterke P-glycoproteïne remmers en inductoren; Bij patiënten die gelijk-
tijdig dabigatran en amiodaron gebruiken dient de dosering verlaagd te 
worden tot 150 mg dabigatran per dag. Het wordt aanbevolen om 24 
uur na de laatste van dabigatran dosis over te stappen op parenterale 
anticoagulantia. Het wordt niet aangeraden met de toediening van dabi-

gatran te beginnen vóór het tijdstip van de volgende geplande dosis pa-
renteraal anticoagulans. Combinaties van dabigatran met ongefractio-
neerde heparines en heparinederivaten, heparines met laag moleculair 
gewicht, fondaparinux, desuridine, trombolytische middelen, GPIIb/IIIa 
receptor antagonisten, clopidogrel, ticlopidine, dextran, sulfi npyrazon 
en vitamine K antagonisten worden niet aanbevolen. Bijwerkingen: 
De meest gemelde bijwerkingen zijn bloedingen. Deze kwamen in totaal 
bij ongeveer 14% van de patiënten voor; de frequentie van ernstige 
bloedingen (inclusief wondbloedingen) is minder dan 2%. Indien ern-
stige bloedingen optreden moet de behandeling worden gestopt en de 
bron van de bloeding worden onderzocht. Er is geen antidotum voor 
dabigatran. Verpakking: Pradaxa 75 mg en 110 mg worden geleverd 
in aluminium blisterverpakkingen van 30 stuks. Afl everstatus: U.R. 
Registratie: EU/1/08/442/002, EU/1/08/442/006. Registratiedatum 
18 maart 2008. Vergoeding en prijzen: Pradaxa wordt volledig ver-
goed binnen het GVS. Voor prijzen, zie KNMP taxe. Voor volledige pro-
ductinformatie is de 1B-tekst op 
aanvraag beschikbaar. Boehringer 
Ingelheim bv, Comeniusstraat 6, 
1817 MS Alkmaar. Tel. (0800) 
2255889. Datum: mei 2008. 
Referentie: [1] IB-tekst Pradaxa®

dabigatran etexilate

112 ■   Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 15, Nr 3, sept 2008

■   PROFIX totaleknieartroplastiek - een 5-jaarsfollow-uponderzoek



Vol
 15

sept
  ’08

Drs. J.G.A. Amaya, AIOS orthopedie en dr. F.W.M. Faber, 
orthopedisch chirurg,afdeling Orthopedie, Hagaziekenhuis, 
Laan van Meerdervoort 300 II, 2563 AL Den Haag.
Correspondentie: drs. J.G.A. Amaya 
E-mail: jeremyamaya@hotmail.com

Inleiding

Bij het plaatsen van een totaleheupartroplastiek is 
de cementeringstechniek en daarbij de kwaliteit 
van de cementmantel om de femur prothese zeer 
belangrijk. Een goede cementmantel is van belang 
voor het voorkomen van een vroegtijdige loslating 
en migratie van de prothese.1,2 Voor een goede ce-
mentmantel is het van belang om de femur prothese 
onder verhoogde druk te plaatsen. Hiervoor is een 
goed afdichtende cementplug noodzakelijk.3,7 Ver-
schillende studies hebben aangetoond dat de onder-
linge kwaliteit van de verschillende intramedullaire 
cement pluggen aanzienlijk verschilt.8,17  Dit vormde 
de reden om een prospectief gerandomiseerd onder-
zoek te verrichten tussen twee verschillende cement 
pluggen bij totaleheupartroplastieken.

Patiënten en methode

Vanaf juni 2004 t/m januari 2006 zijn in het 
HAGAziekenhuis locatie Leyenburg te Den Haag 
in totaal 60 patiënten (tabel 1) geïncludeerd. De 

inclusie en randomisatie vond plaats door om en 
om de patiënten te includeren voor een Synplug 
cq. een Biosem plug. Informed consent werd van 
alle patiënten verkregen, evenals goedkeuring van 
het Medisch Ethische Toetsingscommissie van het 
HAGAziekenhuis. 

Alle patiënten werden via een gestandaardiseerde 
operatietechniek geopereerd, namelijk via een 
laterale benadering. Na het voorbereiden van de 
proximale femur voor de juiste maat femursteel, 
werd de plug geplaatst. De plaatsing van de pluggen 
werden verricht volgens de instructies en richtlijnen 
van de producent met bijbehorende instrumenta-
rium. Voor de Biosem plug (SEM, Montrouge, France) 
werd conform de richtlijnen de juiste maat plug 1cm 
onder de tip van de femursteel geplaatst, zodanig 
dat de mergholte juist strak was afgesloten.
Voor de Synplug (IsoTis S.A., Switzerland) werd 
conform de richtlijnen een plug gebruikt die 2 
maten groter is dan de gemeten maat en 1,5 cm 
onder de tip van de femursteel geplaatst. Hierna 
werd de mergholte met pulselavage gespoeld en 
met een gaas drooggemaakt. Vervolgens werd 
met de cementspuit de mergholte retrogaad met 
cement gevuld en de Stanmore (Biomet Merck 
Ltd., Bridgend, South wales, England) femur-
steel geplaatst. Bij alle patiënten werd Palacos-
Genta cement (Genta-Palacos, Merck, Darmstadt, 

Slechte resultaten van 2 soorten cementpluggen 
in een prospectief gerandomiseerd vergelijkend 
onderzoek in totaleheupartroplastiek
J.G.A. Amaya en F.W.M. Faber

Een prospectief gerandomiseerd vergelijkend onderzoek tussen 2 intramedullaire pluggen (30 Synpluggen en 30 
Biosem pluggen) bij gecementeerde totaleheupartroplastieken. Plugfalen is gedefinieerd als een migratie van meer 
dan 1 cm en/of cementlekkage langs de plug. Met deze criteria hebben 13 (43.3%) van de Synpluggen en 20 (66.7%) van 
de Biosem pluggen gefaald. Dit is een slecht resultaat voor beide pluggen. Conclusie: de richtlijnen voor het plaatsen 
van de pluggen moeten worden aangepast om een betere afdichting van het cement te verkrijgen en zo een betere 
kwaliteit van de cementmantel rond de femurcomponent te verkrijgen.
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Tabel 1

 Vrouw Man Gemiddeld Leeftijd Linker heup Rechter heup

Biosem plug
N=30 24 6 74 18 12  

Synplug
N=30 25 5 78 11 19
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Germany) en dezelfde cementeringstechniek ge-
bruikt. Op de postoperatief gemaakte röntgenfoto 
werden de positie van de plug en de lengte van 
het femursteel gemeten voor het bepalen van de 
vergrotingsfactor van de röntgenfoto. 
Tevens werd vastgelegd of er sprake was van ce-
mentlekkage langs de plug. Een migratie van meer 
dan 1,0 cm van de plug naar distaal en/of cement-
lekkage langs de plug werd aangemerkt als falen 
(figuren 1 en 2).

Resultaten

Van de 60 patiënten bleek bij 27 (45.0%) patiënten 
de plug meer dan 1 cm gemigreerd. Dit betrof 10 
maal een Synplug (33.3%) en 17 maal een Biosem 
plug (56.7%) . Bij 6 patiënten was er sprake van 
cement lekkage langs de plug, 3 keer (10.0%) bij 
de Synplug en 3 keer (10.0%) bij de Biosem plug. In 
totaal hebben 13 (43.3%) Synpluggen en 20 (66.7%) 
Biosem pluggen gefaald (tabel 2). 
Er bleek geen verschil in plug falen tussen de 
kleinere maat prothesen (maat 1 en 2) en bij de 
grotere maat prothesen (maat 3, 4 en 5). Prothese 
maat 5 was in onze studie niet geplaatst (tabel 3).

Discussie

Om een vroegtijdige loslating van de femur prothese 
te voorkomen is een adequate fixatie noodzake-
lijk. Het cementeren van de femur prothese onder 
verhoogde druk speelt hier een zeer belangrijke 
rol. Hiervoor is een goed afdichtende cement plug 
noodzakelijk.3-7

In deze studie faalde 66.7% van de Biosem pluggen 
en 43.3% van de Synpluggen. In een studie van 
Thomsen et al. bleek dat de Thackray plug beter 
is dan een autoloog bot plug of de Richard poly-
ethyleen plug.8 Visser et al. toonden aan dat 
78% van de Biosem pluggen, 32% van de Cemlock 
pluggen en 18% van de Thackray pluggen falen.9 
Bulstra et al. toonden aan dat 25% van de Thackray 
pluggen falen.10 In een pilot studie van Bulstra et 
al. faalden 2 van de 21 (9,5%) polyactive biodegre-
deerbare copolymeer pluggen.10 Andere studies8-17 
in de literatuur gaven verschillende resultaten van 
verschillende soorten pluggen, variërend van 4% 
tot 78% falen. Het falen was in deze studies gedefi-
nieerd als migratie van de plug variërend van meer 
dan 5 mm tot meer dan 20 mm en/ of lekkage van 
cement voorbij de plug. 

Figuur 1: migratie van een plug meer dan 1 cm. Figuur 2: cementlekkage langs een Synplug.

Tabel 2: Plugmigratie en cementlekkage 

 Plug migratie Plug migratie Cement Geen cement Totaal
 < 1.0 cm > 1.0 cm lekkage lekkage gefaalde  
     pluggen

Biosem plug
N=30 13 (43.3%) 17 (56.7%) 3(10.0%) 27 (90.0%) 20(66.7%) 

Synplug
N=30 20 (66.7%) 10 (33.3%) 3(10.0%) 27 (90.0%) 13(43.3%)
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Als we onze resultaten vergelijken met die uit de 
literatuur8-17 kunnen we constateren dat wij met 
resp. 43 en 67% falen een hoog percentage falen 
hebben. Er werden in de diverse studies verschil-
lende pluggen onderzocht en het falen van een plug 
was telkens iets anders gedefinieerd waardoor de 
studies niet geheel met onze studie en met elkaar 
zijn te vergelijken. 
Wel kunnen wij concluderen dat onze resultaten 
slecht zijn. Voor het verbeteren van de resultaten 
lijkt aanpassen van de richtlijnen voor het plaatsen 
van de pluggen noodzakelijk. Een optie zou zijn het 
strakker plaatsen van de pluggen door het kiezen 
van een grotere maat plug dan gemeten wordt. 
In het verleden zijn de richtlijnen voor het plaatsen 
van de Synpluggen door de producent al aangepast 
naar 2 maten upsizen van de gemeten maat 
vanwege de ervaring met het hoge percentage 
plug falen in de praktijk. Er zijn geen publicaties 
in de orthopedische literatuur om dit te steunen, 
maar op basis van de klinische ervaringen en ob-
servaties wordt dit wel geadviseerd en toegepast. 
Volgens de producent heeft dit voor betere resulta-
ten gezorgd. Mogelijk moet men over gaan naar 3 
maten upsizen voor een nog beter resultaat.
Een andere factor die van invloed kan zijn op het 
plug falen is de lengte van de femur prothese. Visser 
et al. vonden meer plug falen bij grotere femur 
prothese, eveneens Stanmore stelen.9 Een verkla-
ring hiervoor volgens de auteurs is dat bij de langere 
femur prothese de plug voorbij de isthmus komt te 
liggen en hierdoor makkelijker kan migreren. Wij 
hebben in onze studie de verklaring van bovenge-
noemde auteurs niet kunnen bevestigen. 
Een te snelle oplosbaarheid van de plug zou een 
reden kunnen zijn voor de slechte resultaten. De 
Thackray pluggen, een niet oplosbare plug, heeft 
in veel studies een beter resultaat.
In studie van Visser et al. 32 en 78% falen voor de 
oplosbare pluggen versus 18% falen voor de niet 
oplosbare pluggen. 

Volgens de gegevens van de producenten lost de 
Biosem pluggen op in 6 uur en de Synpluggen in 
12 tot 14 maanden. Aangezien de cement uithar-
dingstijd slechts ongeveer tien minuten is, lijkt 
het onwaarschijnlijk dat verschillen in oplosbaar-
heid een verklaring vormen voor het verschillende 
percentage plugfalen. Het is waarschijnlijker dat 
verschil in biomechanische eigenschappen als vorm 
en vervormbaarheid een rol spelen. 

Conclusie: de Biosem en de Synplug, geplaatst 
volgens de richtlijnen van de producent geven bij 
een Stanmore femurcom-ponent slechte resulta-
ten. Verder onderzoek om de resultaten te optima-
liseren lijkt noodzakelijk.

Abstract

A prospective randomized comparative trial between 2 
intramedullary plugs (30 synplugs and 30 biosem plugs) 
in cemented total hip arthroplasty. We considered plug 
migration of more than 1 cm and/ of cement leakage 
alongside the plug as plug failure. According to this defini-
tion 13 (43.3%) of the synplugs and 20 (66.7%) of the biosem 
plugs failed. This is a bad result for both plugs. Conclusion: 
the guidelines for the placement of the cement plugs have 
to be adjusted so we can get a better pressurization of 
the cement and with this a better cement mantle quality 
around the stem.
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N=17 0 4 12 1 0

Synplug
N=10 0 4 6 0 0

Percentage
gefaalde plug 44.4%  45.2%
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Inleiding

Bij patiënten met slotklachten en instabiliteitgevoel 
van het schoudergewrcht wordt meestal gedacht 
aan traumatische of degeneratieve afwijkingen die 
de mechanica van het gewricht verstoren (labrum 
laesie, flapscheur van de rotatorenmanchet etc.) 
Aan een corpera libera wordt niet vaak gedacht, 
zeker niet als synoviale chondromatose hiervan de 
oorzaak is. Aan de hand van onderstaande ziekte-
geschiedenis wordt het ziektebeeld geïllustreerd.

Ziektegeschiedenis

Een 27-jarige man met een blanco voorgeschiedenis had 
sinds ruim 1 jaar klachten van zijn schouder. De klachten 
waren geleidelijk begonnen. Patiënt heeft in het verleden 
geen schoudertrauma of -luxaties doorgemaakt. De klachten 
bestonden uit verschietende pijn bij bepaalde bewegingen. 
Werpbewegingen lukten niet meer. De pijnklachten namen 
toe bij belasting. Patiënt werd beperkt met de uitoefening 
van zijn sport (hockey en tennis). Fysiotherapie had geen 
effect, depomedrol-injecties subacromiaal evenmin.
Bij lichamelijk onderzoek was er geen atrofie. Er was 
een volledige passieve en actieve beweeglijkheid van de 
schouder. Patiënt gaf pijn aan bij maximale abductie. Er 
was een goede kracht van de rotator cuffspieren. De test 
van Neer was negatief. De apprehensiontest en de reloca-
tietest waren positief. 
Op de conventionele röntgenfoto’s in anteroposterieure en 
axiale richting werden geen afwijkingen gezien (figuur 1 en 
2). Een echografisch onderzoek van de schouder liet geen 
vocht in de bursa subacromialis of rond de rotator cuff zien. 
De rotator cuff was intact. In verband met de verdenking op 

een labrumletsel of SLAP-lesie van de schouder werd een 
MRI-arthrogram gemaakt. De rotator cuff was intact, de bi-
cepspees en zijn anker op het glenoid ook. Het anterieure 
labrum leek los te zijn van het glenoid. Ook werd een vrij 
forse vochtcollectie gezien aan de anterieure zijde (figuur 
3 en 4). De MRI was echter niet conclusief. Derhalve werd 

Synoviale chondromatose van het schoudergewricht

M.A. van Rhee, B.E. Impelmans en T. Gosens

Synoviale chondromatose van de schouder komt weinig voor. Klachten bestaan meestal uit slotverschijnselen die 
gepaard gaan met pijn. De diagnose kan gesteld worden aan de hand van de anamnese, gesteund door het aanvullende 
onderzoek in de vorm van röntgenfoto’s en MRI. In deze casus presenteerde de patiënt zich met verschietende pijn-
klachten die een instabiliteit suggereerde. Het aanvullend onderzoek was niet direct suggestief voor een synoviale 
chondromatose. Artroscopisch werd de diagnose gesteld. In verband met een recidief werd tot 2 keer toe een (sub)
totale artroscopische synovectomie verricht. Aan de hand van deze casus wordt de literatuur rondom synoviale chon-
dromatose van de schouder beschreven.
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Figuur 1: Voorachterwaart-
se röntgenfotovan de schou-
der zonder afwijkingen.

Figuur 2: Axiale röntgen-
opname van de schouder 
zonder afwijkingen.

Figuur 3: Transversale MR-opname (T1-gewogen) waar-
bij het voorste labrum irregulair is en los lijkt te lig-
gen. Retrospectief berust dit op kleine corpora libra.
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besloten tot een artroscopie van de schouder. Bij onderzoek 
in narcose werd geen overmatige laxiteit gevonden. Bij de 
artroscopie worden vele kleine en grotere corpora libera 
gezien en synovitis, passend bij een synoviale chondro-
matose. Het labrum was intact (figuur 5). Artroscopisch 
werden de corpora libera verwijderd en een (sub)totale 
synovectomie uitgevoerd.
Postoperatief werd patiënt functioneel nabehandeld. 
Hierna was patiënt enkele weken klachtenvrij. Geleidelijk 
ontstonden echter weer dezelfde klachten als preoperatief; 
verschietende pijnklachten die gepaard gaan met een kort-
durende krachtsvermindering. De beweeglijkheid van de 
schouder was niet beperkt. In verband met de klachten was 
hij inmiddels gestopt met sporten. Er werd een half jaar na 
de eerste operatie opnieuw een artroscopische (sub)totale 
synovectomie verricht. Patiënt is nu een jaar klachtenvrij. 

Discussie

Synoviale chondromatose is een monoarticulaire 
proliferatieve ziekte waarbij cartilaginaire dan 
wel osteocartilaginaire metaplasie ontstaat in 
de synoviale membraan van gewrichten (intra-
articulaire vorm), bursae of peesscheden (extra-
articulaire vorm). De intra-articulaire vorm wordt 
meestal in de knie en heup gezien, veel minder 
vaak in de elleboog en schouder. Het ziektebeeld 
lijkt te verlopen in 3 fases die zijn beschreven 
door Milgram.1 In de eerste fase is er een synovitis 
waarbij er nog geen corpora libera zijn gevormd. 
Hierna volgt een overgangsfase waarbij er een 
actieve synovitis is met corpora libra. In de late 
fase zijn er geen afwijkingen meer in de synovia 
maar alleen nog corpora libera. 
De artikelen die erover zijn gepubliceerd betreffen 
meestal beschrijvingen van case-reports waarbij 
het aantal patiënten laag is. Het betreft patiënten 
tussen de 20-50 jaar, maar wordt ook beschreven 

bij kinderen.2,3,4 Een pijnlijke schouder zoals bij 
onze patiënt heeft een uitgebreide differentiaal 
diagnose. Ondanks de jonge leeftijd van onze patiënt 
kan gedacht worden aan een overbelasting met als 
gevolg een tendinitis/tendinose dan wel (partiële) 
ruptuur van de rotator cuff, pijnklachten op basis 
van een SLAP-lesie ten gevolge van werpen en bo-
venhandse bewegingen als tennis. Zonder trauma is 
een chondraalletsel minder waarschijnlijk. 
Gezien de positieve apprehension- en relocatietest 
bij het lichamelijk onderzoek en de afwijkingen op 
de MRI, leek het beeld toch het meest te passen bij 
een instabiliteit op basis van het labrumletsel. De 
MRI liet geen evidente corpora libera zien, evenmin 
een synovitis. 
Aan een synoviale chondromatose werd niet 
gedacht. Retrospectief worden de corpora libera 
die tijdens de artroscopie in de schouder worden 
gevonden, gezien op de MRI en past de anamnese 
daar ook bij.
Klachten van een synoviale chondromatose bestaan 
meestal uit pijn, gepaard gaande met slotver-
schijnselen. De pijn kan plotseling optreden maar 
ook continu aanwezig blijven ten gevolge van de 
synovitis die er aan ten grondslag ligt. De diffe-
rentiaal diagnose zoals hierboven beschreven voor 
onze patiënt kan in het algemeen nog worden uit-
gebreid met arthrose, kristalarthopathie, chondro-
calcinose, reumatoïde aandoeningen en synovia-
carcinoom.
Een synoviale chondromatose kan vaak worden 
gediagnosticeerd aan de hand van conventionele 
rontgenfoto’s waarop calcificerende corpora libra 
worden gezien. Op een MRI (-arthrogram) kan een 
synovitis worden gezien en ook de niet-calcifice-
rende corpora libra.
Uit de literatuur blijkt dat er vaker aspecifieke af-

Figuur 4: Transversale MR-opname (STIR) waarbij een 
grote vochtcollectie wordt gezien aan de ventrale 
zijde. Ook hier zijn retrospectief kleine corpora libra 
te zien ter hoogte van het voorste labrum.

Figuur 5: Peroperatieve foto’s tijdens artroscopie 
waarbij duidelijk de synovitis en de corpora libra 
zichtbaar zijn.
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wijkingen worden gevonden op de MRI die bij ar-
throscopie of bij pathologisch onderzoek blijken te 
berusten op een synoviale chondromatose.5,6

De behandeling bij een symtomatische synoviale 
chondromatose kan in eerste instantie conservatief 
zijn, bestaande uit NSAID’s en corticosteroïdenin-
filtraties. De operatieve behandeling bestaat uit 
het verwijderen van de corpora libera en een (sub)
totale synovectomie. Voorheen werd standaard 
een artrotomie verricht. Tegenwoordig heeft een 
artroscopische benadering de voorkeur. Deze kent 
minder morbiditeit en een betere visualisatie van 
het hele gewricht.7,8,9,10 Door Fowble et al. wordt 
het aanbevolen om meerdere portals te gebruiken 
om een volledig zicht en bereikbaarheid van het 
hele glenohumerale gewricht te verkrijgen.7

Zowel na open als artroscopische procedures 
worden recidiefpercentages beschreven van 0 tot 
15%.11 Recidieven treden mogelijk vaker op na in-
adequate synovectomie en verwijderen van corpora 
libera. Een verklaring daarvoor kan zijn dat een 
adequate totale synovectomie zonder beschadiging 
van het kraakbeen een lastige procedure kan zijn. 
Desondanks is de prognose meestal gunstig.7,10,12 
Een artikel vermeldt een artrodese van een knie 
na aanhoudende recidieven.12 Behalve kraakbeen-
beschadiging ten gevolge van een operatie kunnen 
de corpora libera zelf ook erosies veroorzaken 
van het kraakbeen met secundaire arthrose.11 
Maligne transformatie naar een chondrosarcoom 
is zeldzaam, hoewel er in een review-studie van 
53 patienten bij 5% een maligne ontaarding wordt 
gevonden.4,11

Hoewel een synoviale chondromatose van de schouder 
niet vaak voorkomt, moet men er wel op bedacht 
zijn. De anamnese is een belangrijk onderdeel van 
de diagnostiek van schouderklachten. Lichamelijk 
onderzoek bij een schouder kan aspecifiek zijn omdat 
bij veel bewegingen pijn wordt aangegeven en de 
pijn vaak niet goed te lokaliseren is. Naast aanvullen-
de diagnostiek in de vorm van een MRI(-artrografie) 
kan een artroscopie van de schouder nodig zijn bij 
het stellen van de diagnose. 

Abstract

Synovial chondromatosis of the shoulder is rare. Complains 
consist most often of painful clicking sensations. The 

diagnosis can be made based on the anamnesis and diagnos-
tic tools like radiographs and MRI. The patient is this case 
presented with firing painful sensations, presuming instabi-
lity. Radiographs and MRI did not suspect a synovial chon-
dromatosis. Arthroscopy showed the disease. Because of 
a recurrence, an arthroscopic (sub)total synovectomy had 
been carried out twice. By means of this case the literature 
about synovial chondromatosis will be discussed.
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Inleiding

Weiss and Enzinger gebruikten voor het eerst de 
term epitheloid haemangioendothelioom.1 Hiermee 
beschreven zij een weinig voorkomende, laaggra-
dig maligne, vasculaire tumor uitgaande van de 
weke delen. Soortgelijke tumoren zouden tevens 
voorkomen in de longen en lever.2,3 Maruyama is 
de eerste die de term epitheloid haemangioendo-
thelioom voor dergelijke tumoren in bot gebruikt. 
Het voorkomen van deze bottumoren is zeldzaam.4 

Radiologisch kenmerken deze laesies zich door 
centrale osteolyse omgeven met een sclerotische 
rand.5,6,7 De histologische kenmerken van het hae-
mangioendothelioom variëren tussen die van het 
benigne haemangioom en maligne angiosarcoom.8 
Ook het klinische beloop varieert van benigne tot 
ernstig maligne. Daarnaast kunnen ze multifocaal 
voorkomen.

Ziektegeschiedenis

Een 40-jarige man presenteerde zich op de polikliniek met 
knieklachten aan de rechterzijde, welke met name aanwezig 
waren aan het einde van de dag en toenemen bij traplopen. 

De pijn was gelokaliseerd rond de patella. Bij lichamelijk 
onderzoek werden behalve drukpijn op het distale deel van 
de patella, geen andere afwijkingen gevonden. Bij rönt-
genologisch onderzoek werden in de eerste instantie geen 
afwijkingen gezien. Retrospectief bleek er sprake van een 
onscherp afgrensbaar gebied van sclerose in de proximale 
tibiadiafyse rechts (figuur 1). De klachten werden aanvan-
kelijk geduid als apexitis patellae. Een conservatief beleid 
werd met patiënt overeengekomen. 
Een jaar later melde patiënt zich opnieuw op de polikliniek 
met sinds langere tijd bestaande rugklachten en pijnklach-
ten in de rechter bil. Bij lichamelijk onderzoek werden 
behoudens een klein beenlengteverschil geen afwijkingen 
aan rug en benen geconstateerd. Ook bij röntgenologisch 
onderzoek (X-bekken / X-lwk) waren er geen afwijkingen. 
Gezien het langere bestaan van de klachten werd een ske-
letscintigram van het gehele lichaam vervaardigd. Deze liet 
geen afwijkingen zien ter plaatse van de rug en bil, wel 
een hotspot in de proximale tibia rechts. Differentiaal di-
agnostisch kon er gedacht worden aan een aneurysmatische 

Epitheloid haemangioom in proximale tibia 
bij 40-jarige man

N.M. Dijkstra, P.F. Doorn, P.C. Jutte, A.J.K. Grond en J.M.P. Collins

Minder dan 1% van primaire maligne bottumoren is van vasculaire origine. De meeste vasculaire bottumoren zijn 
benigne, wel bestaat de mogelijkheid tot maligne ontaarding. De vasculaire tumoren hebben typische röntgenologi-
sche en histologische kenmerken. In het algemeen betreft het jonge mannen en kenmerkt deze tumor zich door een 
osteolytische laesie van het bot. Wij presenteren een casus van een solitair epitheloid haemangioom in de proximale 
tibia bij een 40-jarige man.
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Figuur 1. Röntgenopname van een onscherp afgrens-
baar gebied van sclerose in de proximale tibiadiafyse 
rechts (pijl).

120 ■   Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 15, Nr 3, sept 2008



Vol
 15

sept
  ’08

botcyste, fibreuze dysplasie of een reusceltumor. Naar aan-
leiding van deze uitslag werd röntgendiagnostiek verricht 
van de rechter knie. Hierbij werd een progressie gezien van 
de laesie in de proximale tibiaschacht, een dikkere scleroti-
sche rand welke gepaard ging met centraal een radiolucent 
gebied. Er was geen sprake van cortexonderbreking of uit-
breiding in weke delen (figuur 2). Op basis van deze gegevens 
werd een MRI-scan verricht. Het MRI-onderzoek toonde ter 
plaatse van de proximale tibiametafyse een gelobde scherp 
afgrensbare, centraal gelegen laesie. Er was geen corticale 
aantasting, periostale reactie of reactie in weke delen 
(figuur 3). Gezien het tumoreuze aspect van de afwijking 
werden de gegevens ter nadere analyse aangeboden aan 
de Commissie voor Beentumoren (CvB) te Leiden. De CvB 
oordeelde ten aanzien van de radiologische waardering als: 
overwegend benigne. Het beeld zou passen bij een subacute 
dan wel chronische osteomyelitis. Een biopsie werd gead-

viseerd. Onder spinaal anesthesie werd een excisiebiopsie 
verricht waarbij materiaal werd afgenomen voor microbi-
ologisch en histopathologisch onderzoek. Microscopisch 
werden vaatvormende afwijkingen waargenomen in de 
mergruimten. De weefselfragmenten bestonden groten-
deels uit pre-existent bot, zowel corticaal en spongieus. De 
vaatvormende afwijking was opgebouwd uit in grootte wis-
selende dunwandige vaatstructuurtjes, die bekleed waren 
met een plomp epitheloid endotheel die CD31 en Factor VIII 
positief waren. Dit paste bij de diagnose epitheloid hae-
mangioom zonder aanwijzingen voor maligniteit (figuur 4). 
Het materiaal was beoordeeld door twee onafhankelijke 
pathologen. Het hierop volgende advies van de CvB was om 
de laesie uit te krabben, gevolgd door cryotherapie/fenol-
therapie en door eventueel een botplastiek. Vanwege deze 
vorm van chirurgie werd patiënt verwezen naar een univer-
sitair medisch centrum. Aangezien het een benigne laesie 
zonder klachten betrof waarbij reeds een excisiebiopt werd 
verricht, werd besloten tot een expectatief beleid. Tevens 
was op een controle-MRI geen centrale aankleuring van 
de laesie meer zichtbaar na intraveneuze toediening van 
Gadolinium-contrast. Ook was er geen toename in grootte 
van de laesie in vergelijking met eerdere opnamen. Er 
werd afgesproken patiënt in de eerste instantie de laesie 
te vervolgen met jaarlijkse MRI-onderzoeken. Indien bij 
controle zou blijken dat de afwijking groeit zal re-excoch-
leatie met fenolisatie dan wel cryochirurgie plaatsvinden.

Discussie 

Minder dan 1% van alle primaire bottumoren is 
vasculair van aard. De meeste vasculaire tumoren 
zijn benigne. Haemangioom, glomus tumor en 
lymphangiomatosis zijn voorbeelden hiervan. Ook 
het haemangioendothelioom kan benigne zijn. 
Ontwikkeling van maligne vasculaire tumoren 
is zeer zeldzaam, echter wel beschreven. Deze 
maligne vasculaire tumoren worden onderverdeeld 

Figuur 2. Röntgenopname van scherp afgrensbare lae-
sie omgeven met een sclerotische rand met centraal 
lucent gebied in de proximale tibiaschacht rechts 
(pijl). Progressie ten opzichte van eerdere opname. 
Geen cortexonderbreking of uitbreiding in weke delen. 

Figuur 3. MRI-onderzoek; laterale en coronale opname van rechter knie. Iets gelobde scherp afgrens-
bare, centraal gelegen laesie in de proximale tibiametafyse (pijl). Er is geen corticale aantasting, 
periostale reactie of reactie in weke delen.
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in haemangioendothelioom, angiosarcoom en hae-
mangiopericytoom.10

Het hemangioendothelioom wordt gedefinieerd als 
een zeldzame tumor met een vasculaire origine. 
Epitheloidcellen hebben zicht dusdanig gerang-
schikt dat zij lijken op primitieve capillairen.10 Het 
is een goed gedifferentieerde endotheliale tumor 
met een groot gedragsspectrum. Er wordt onder-
scheid gemaakt tussen een benigne hemangioen-
dothelioom en een laag- en hooggradig maligne 
hemangioendothelioom.7 De hoogste incidentie 
treedt op tussen het 20e  en 40e  levensjaar, de aan-
doening kan echter op iedere leeftijd voorkomen. 
Klinisch treedt de aandoening vaker op bij 
mannen dan vrouwen, in de verhouding 2:1.2,6,7,9 

Chronische blootstelling aan vinylchloride is be-
schreven als oorzaak, echter het is geen bewezen 
predisponerende factor.10 De voorkeurslocaties zijn 
de lange pijpbeenderen, met name femur, tibia en 
humerus.7,10 De tumor kan hier zowel de metafyse 
als diafyse aantasten. Minder vaak voorkomende 
locaties zijn de wervelkolom, het bekken, ribben, 
scapula en voetbeenderen. Klinisch presenteert 
het haemangioendothelioom zich met gelokali-
seerde pijn en zwelling. Multifocaal kan het zich 
ook manifesteren. Daarnaast kunnen pathologi-
sche fracturen of neurologische verschijnselen 
voorkomen.2,6,10 
Radiologisch kenmerken de laesies zich door os-
teolytische haarden. In benigne en laaggradige 
tumoren is deze osteolyse gelobd en gesepteerd 
waardoor er een honinggraad- of zeepbelstructuur 
ontstaat. De laesies zijn scherp begrensd door een 
sclerotische rand. Periostreactie treedt niet op. 
Hoe minder scherp de begrenzing, hoe agressie-
ver het proces. De bevindingen op de CT-scan zijn 
niet conclusief. Ook de bevindingen van de MRI zijn 
niet specifiek. Regulier röntgenonderzoek en ske-
letscintigrafie zijn de beeldvormende technieken 
van eerste keus.6,10 De radiologische differentiaal 

diagnose bij dergelijke afwijkingen is: gemetasta-
seerd carcinoom, Ewing’s sarcoom, osteosarcoom, 
lymfoom, Brodies abces, fibreuze dysplasie en 
aneurysmatische botcyste.9,10 
Een biopsie is altijd nodig om de diagnose te 
stellen. Macroscopisch kenmerkt het haemangi-
oendothelioom zich door een roodbruine lokale 
massa met holtes gevuld met bloed.7 Microscopisch 
is er sprake van een irregulaire anastomose van 
vasculaire kanalen. De kanalen worden bij elkaar 
gehouden door plompe endotheliale cellen zonder 
pleomorfisme of mitotische activiteit. Het cy-
toplasma is positief voor factor VIII en CD-31 en 
CD-34. Het biologische gedrag is afhankelijk van de 
histologische gradering. De benigne vorm, welke 
onderverdeeld wordt in epithelioid haemangi-
oom en histiocytioid haemangioom kenmerkt zich 
door verscheidene vasculaire kanalen omgeven 
door een laag atypische endotheelcellen met ir-
regulaire contouren en enige infiltratie. Hoe 
hoger de gradering hoe uitgebreider het netwerk 
van de nieuwgevormde vaatstructuren omgeven 
door mature endotheelcellen, waardoor irregu-
laire vorm en destructie van aangedane ledemaat. 
Lokale infiltraten rijk aan eosinofielen worden 
daarnaast frequent gezien bij benigne en laaggra-
dige processen.2,7,8

De behandeling is afhankelijk van de gradering van 
de laesie. De lokale benigne aandoeningen worden 
behandeld middels curettage of cryochirurgie. Bij 
uitgebreide maligne afwijkingen vindt chirurgi-
sche resectie plaats, gevolgd door radiotherapie. 
In sommige gevallen is amputatie de behandeling 
van eerste keus. Bij meerdere verspreide laesies 
chemotherapie. Zowel van radiotherapie als che-
motherapie bestaat nog geen eenduidig geprotoco-
leerd behandelingsschema.10 
De beschreven casus betreft een toevalsbevinding 
van een benigne epitheloid haemangioom bij een 
40-jarige man. Typisch in dit geval zijn de leeftijd, 

Figuur 4. Histopathologische coupes.
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het geslacht en de solitaire osteolytische laesie in 
de proximale tibiametafyse zonder cortexaantas-
ting of uitbreiding in de weke delen.
 
Abstract

Primary vascular bone tumors are rare, accounting for less 
than 1% of all bone tumors. Most vascular bone tumors are 
benign, with possible malignant deterioration. Histologically 
and radiologically vascular tumors appear as typical lesions. 
It typically occurs in young men. The typical bone lesion 
appears as a centric osteolysis. We present a case of a 40 
year old man with a solitary epitheloid haemangioma in the 
proximal tibia.
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Inleiding

De totaleheupprothese is een van de meest suc-
cesvolle operaties. In Nederland worden jaarlijks 
20.000 heupprothesen ingebracht, dit aantal 
neemt in de toekomst nog toe. Toch kunnen na het 
inbrengen van een totaleheupprothese liesklach-
ten ontstaan. Verschillende oorzaken voor deze 
liesklachten worden in de literatuur beschreven; 
loslating van de acetabulumcomponent, prothe-
se-infectie, heterotope botvorming, zenuwletsel, 
aneurysma spurium, bursitis trochanterica en lymf-
klierontsteking.1,2

Een zeldzame oorzaak is impingement van de 
musculus iliopsoas waarbij er sprake is van ten-
dinitis van de musculus iliopsoas. Dit psoasimpin-
gement fenomeen is zo zeldzaam, dat zij ook niet 
voorkomt in de bekende complicatiereeks voor 
complicaties na een totaleheupprothese, zoals be-
schreven in de consensus totaleheupprothese.3

Twee patiënten met klinisch een psoasimpinge-
ment, de diagnostiek en de verdere behandeling 
worden besproken. Een literatuuroverzicht wordt 
gegeven.

Ziektegeschiedenissen

Bij patiënt A, een 46-jarige vrouw met coxarthrosis, werd 
in maart 2004 een ongecementeerde totaleheupprothese 
ingebracht (Mallory Head hydroxyapatiet gecoate steel met 
een RingLoc titanium cup 56 mm, plasma gesprayed met 4 
radiale vinnen; Biomet.)
Na een aanvankelijk pijnvrije periode van 3 maanden 
klaagde patiënte over liespijn en pijn bij bewegen van de 

heup. Een duidelijke verklaring werd niet gevonden. Er 
werd een expectatief beleid gevoerd.
In 2006 bezocht patiënte opnieuw de polikliniek wegens 
persisterende klachten.
Bij lichamelijk onderzoek was de lies drukpijnlijk; flexie 
en extensie waren pijnlijk en hyperextensie was pijnlijk. 
Lopen zonder kruk was niet meer mogelijk. 
Röntgenonderzoek liet +/- 7 mm beenverlenging, geringe 
prominentie van de laterale cuprand bij licht displastisch 
acetabulum en geen aanwijzingen voor loslating zien, zie 
figuur 1a en 1b. Laboratorium onderzoek liet geen aan-
wijzingen voor infectie zien, leukocyten 6,7x109/l, CRP 5 
mg/l, BSE 18 mm. Op het Tc99-skeletscintiegram was geen 
betekenisvolle activiteit zichtbaar ter plaatse van de heup-

Psoasimpingement na totaleheupprothese - een 
vergeten diagnose?

Y. Zuidwijk, E.J. van Langelaan en Q.G.B. Feilzer

Liesklachten na een totaleheupprothese komen niet vaak voor. Eén van de oorzaken kan psoasimpingement zijn. Aan 
de hand van twee casus wordt het klachtenpatroon, de diagnostiek en de behandeling beschreven. Bij plaatsing van de 
acetabulumprothese kan de kans op psoasimpingement verkleind worden door optimale positionering van de cup ten 
opzichte van de ‘psoasvallei’. Met name bij een displastisch acetabulum met weinig ossale voorwand moet men hierop 
bedacht zijn.
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Figuur 1a en 1b. Standaard Mallory Head totaleheup-
prothese met RingLoc cup rechts (Biomet)

Figuur 2. Transversale coupe CT-scan. Prominerende 
acetabulumcup met antirotatievin aan de voorzijde.
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prothese. De CT-scan liet een prominerende RingLoc cup 
aan de anterieure zijde zien, bij een displastische voorzijde 
van het acetabulum, zie figuur 2. Het MRI-onderzoek van de 
lumbosacrale overgang liet een status na bilaterale lami-
nectomie L4-L5 zien. Er waren geen aanwijzingen voor wer-
velkanaalstenose of recidief HNP. Er waren ook geen andere 
afwijkingen zichtbaar.
Na echogeleide infiltratie van psoasregio met lidocaïne 2% 
was patiënte 24 uur klachtenvrij. De diagnose psoasimpin-
gement bij totaleheupprothese werd gesteld en besloten 
werd tot exploratie. Bij operatie werd een strak staande 
musculus iliopsoas gevonden en een prominerende voorrand 
en laterale rand van de RingLoc-cup. De pees was rafelig 
aan de anterieure zijde, daar waar hij over de acetabulum-
cup schuurde (figuur 3).
De acetabulumcup was goed ingegroeid, er was goede 
fixatie. Met behulp van een uitsnijdapparaat werd de 
RingLoc cup verwijderd. Duidelijk was de botingroei over de 
gehele achterzijde van de acetabulumcup. Slechts een klein 
deel van de voorrand was niet met bot bedekt (figuur 4).

Een 56 mm cup zonder vinnen werd dieper in het aceta-
bulum ingebracht (figuur 5). Nabehandeling bestond uit 
6 weken belasten met twee krukken. Patiënte had post-
operatief geen impingement klachten meer, de follow-up 
bedroeg 1,5 jaar.

Patiënte B, een 74-jarige vrouw met coxartrosis kreeg in 
2006 een ongecementeerde totaleheupprothese (Mallory 
Head hydroxyapatiet gecoate steel met een RingLoc 
titanium cup 54 mm, plasma gesprayed met 4 radiale 
vinnen; Biomet). Na enkele weken kreeg patiënte liesklach-
ten, intermitterend manken en bij bewegen pijn in de lies. 
Patiënte kon niet meer goed de auto in- en uitstappen. 
Röntgenonderzoek liet een goede positie van de totale-
heupprothese zien, geen beenverlenging en geen aanwij-
zingen voor loslating (figuur 6a en 6b). 
Bij laboratorium onderzoek waren er geen aanwijzingen 
voor infectie, leukocyten: 6,6x109/l, BSE 24 mm. Op het 
Tc99skeletscintiegram was er geen significante activiteit. 
De CT-scan liet een lichte prominentie van de cup zien 
(figuur 7). 
De MRI van de lumbosacrale wervelkolom en het bekken 
liet geen aanwijzingen zien voor radiculopathie, er waren 
ook geen andere zichtbare afwijkingen. In 2007 werd echo-
geleide infiltratie met lidocaïne 2% verricht, patiënte was 
hierna 24 uur pijnvrij. De diagnose psoasimpingement werd 
gesteld. Bij exploratie werd wederom een prominerende 
acetabulumcup gezien. Over het niet met bot bedekte deel 

A B

Figuur 6a en 6b. Standaard Mallory Head totaleheup-
prothese met RingLoc cup links (Biomet).

Figuur 3, RingLoc cup met antirotatievin, prominerend 
aan de voorzijde.

Figuur 4. De cup is bedekt met bot, behalve aan de 
voorzijde, hier rechtsonder in beeld.

Figuur 5. Gemedialiseerde RingLoc cup na revisie, geen 
antirotatievinnen. Beenlengteverschil opgeheven.
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van de cup was er een rafelige musculus iliopsoas. De cup 
werd met behulp van de cup-uitsnijder verwijderd. Er bleek 
goede botingroei in de cup. Een centrale acetabuloplastiek 
met allograft werd verricht waarbij de nieuwe cup dieper 
geplaatst werd. De van 4 vinnen voorziene 52 mm acetabu-
lum RingLoc cup kon zo worden ingebracht dat de gehele 
voorrand bedekking had met bot. Hierdoor was er geen pro-
minerende voorrand van de acetabulumcup meer aanwezig 
(figuur 8). De nabehandeling bestond uit 6 weken belasten 
met twee krukken. Patiënte had direct postoperatief geen 
klachten meer en bij follow-up na 6 maanden evenmin.

Discussie

Ala Eddine et al. (2001) beschrijft de oorzaken van 
liespijn na een totaleheupprothese. In 67% van de 
gevallen wordt dit veroorzaakt door loslating, 21,7% 
door infectie, 1% bursitis trochanterica 4,8% door 
een aneurysma van de aorta en lumbosacrale af-
wijkingen en in 4,3 % door iliopsoas impingement.1 
Bricteux et al. (2001) geeft opvallend genoeg ook 
een incidentie van 4,3%.2 
De musculus iliopsoas is een lang verlopende gecom-
bineerde pees-spier van de musculus iliacus en de 
musculus psoas major. De m. iliacus heeft zijn origo 
in de fossa iliaca, spina iliaca anterior inferior en 
het voorste kapsel van het heupgewricht en heeft 
zijn insertie op het trochanter minor en het aan-
grenzende gebied van het labium mediale van de 
linea aspera. De m. psoas major heeft zijn insertie 
op de wervellichamen van Th12 tot en met L5 en 
heeft de origo aan het trochanter minor. De pees 
loopt aan de voorzijde van het acetabulum over het 
gladde bot in de zogenaamde ‘psoasvallei’.4

Een groot deel van de patiënten met psoasimpinge-
ment geeft chronische liespijn aan, progressief bij 
actieve flexie en passieve hyperextensie. Bij licha-
melijk onderzoek heeft een deel van de patiënten 
drukpijn in de lies.5 De oorzaak lijkt gelegen in het 
schuren van de m.iliopsoas over de anterieure zijde 

van de acetabulum component ter hoogte van de 
eminentio iliopubica. Dit kan worden veroorzaakt 
door te weinig anteversie van de cup of door onvol-
doende medialisatie. De kans op psoasimpingement 
bij displastische acetabuli lijkt dan ook groter dan 
bij normale acetabuli. Bij beide beschreven casus 
was er sprake van een displastisch acetabulum met 
weinig voorwand. Bij beenverlenging komt de pees 
strakker in de psoasvallei te liggen. Als er sprake 
is van een verstoorde anatomie van deze vallei, 
bijvoorbeeld doordat de geplaatste acetabulum-
cup hierin promineert, in combinatie met beenver-
lenging, wordt psoasimpingement waarschijnlijk 
eerder geprovoceerd.6

Met aanvullende diagnostiek moet gezocht worden 
naar de oorzaak van de klachten. Volgens Hessmann 
(2007) kan soms op conventionele röntgenfoto’s al 
te zien zijn dat de plaatsing van de cup aanleiding 
kan geven tot psoasimpingement. Zo wordt de kans 
op psoasimpingement groter als je op de conventi-
onele röntgenfoto’s kunt zien dat de cup in retro-
versie staat.5 
Bij de beide beschreven casus was dit niet het 
geval. Loslating en infectie kunnen uitgesloten 
worden door laboratoriumonderzoek, botscin-
tigrafie en kweken van het synoviaal vocht. MRI-
onderzoek kan radiculaire afwijkingen of andere 
pathologie in het bekken uitsluiten. 
Cyteval et al. (2003) beschrijven hoe bij CT-
onderzoek een psoasimpingement gediagnosticeerd 
kan worden. Hierbij wordt gekeken naar de ante-
versie van de cup. Indien de cup aan de voorzijde 
meer dan 12 mm promineert uit het ossale aceta-
bulum is dit teveel. Het meetpunt ligt ter hoogte 
van het centrum van het kopje van de femurcom-
ponent op de transversale CT-coupe. Bij een serie 

Figuur 7. Transversale coupe CT-scan. Licht promine-
rende acetabulumcup links.

Figuur 8. Aceatbulumcup gemedialiseerd met centraal 
acetabuloplastiek en allograft links.
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van 8 patiënten met de bij exploratie gestelde 
diagnose psoasimpingement promineerde de cup 
meer dan 12 mm; bij de groep patiënten met een 
totaleheupprothese zonder klachten, was dit altijd 
minder dan 8 mm.7 
Opvallend is dat bij de door ons beschreven casus 
1 de cup 13 mm promineert, bij casus 2 was dit 
slechts 9 mm. 
Vandenbussche et al. (2007) beschrijft dat gezien 
de morfologie van het acetabulum het zelfs 
wenselijk zou zijn om verschillende cups voor links 
en rechts te hebben, zodat de kans op een te sterk 
prominerende cup kleiner wordt.4

Uit de literatuur komt naar voren dat de infiltra-
tie van de weke delen aan de anterieure zijde van 
de acetabulum cup met een lokaal anestheticum, 
de klachten tijdelijk kan doen verdwijnen. Deze 
methode wordt beschreven door Ala Eddine als 
diagnosticum en in meerdere gevallen ook als be-
handeling voor psoasimpingement.1,8 Ook bij onze 
twee patiënten is deze methode als diagnosticum 
toegepast.
De behandeling van psoasimpingement na een tota-
leheupprothese kan ten eerste zijn lokaal infiltra-
tie van de psoasregio met een corticosteroid, ten 
tweede een tenotomie van de musculus iliopsoas 
en ten derde een cuprevisie waarbij de nieuwe cup 
meer anteversie en medialisatie krijgt.1,2,5,8,9-12 
Een bijzondere oplossing heeft O’Sullivan (2007) 
die de voorrand van de cup afrond met cement. Zo 
ontstaat een glooiende overgang, een soort nieuwe 
psoasvallei.13

Bij onze patiënten is gekozen voor een definitieve 
oplossing, met behoud van de ligging van de iliop-
soaspees. Een cuprevisie met het dieper plaatsen 
van de cup werd verricht. In het eerste geval is 
een cup gebruikt met dezelfde maat maar zonder 
antirotatievinnen, in het tweede geval is een 2 
mm kleinere cup met antirotatievinnen geplaatst. 
Beide cups werden dieper geplaatst door middel 
van een centraal acetabuloplastiek.
In de literatuur is niet bekend of stabiliserende an-
tirotatievinnen een risicofactor zijn voor psoasim-
pingement. Indien er sprake is van weinig ossale 
voorwand is de kans dat een anti-rotatievin in de 
m.iliopsoas steekt mogelijk toegenomen. Echter, 
alle psoasimpingement-patiënten die in de lite-
ratuur zijn beschreven, hadden acetabulumcups 
zonder stabilisatievinnen.
Psoasimpingement is een voor de patiënt een bui-
tengewoon hinderlijke aandoening met invaliditeit, 
een mogelijk lange doctor’s delay en een moeilijke 
diagnostiek. Getracht moet worden bij operatie het 
ontstaan van een psoasimpingement te voorkomen. 
Ons advies is bij met name displastische acetabuli 
met weinig ossale voorwand, zorg te dragen voor 

een vrij kunnen bewegen van de musculus iliopsoas 
over een relatief glad botoppervlak; met andere 
woorden: het behoud van de integriteit van de 
psoasvallei. Dit kan bewerkstelligd worden door de 
plaatsing van de cup voldoende diep in het ace-
tabulum en met voldoende anteversie. Bij onvol-
doende diepte bij bijvoorbeeld een displastisch 
acetabulum met weinig ossale voorwand, is altijd 
een centrale acetabuloplastiek mogelijk door me-
dialisering van de bodem van het acetabulum. Bij 
een cup met antirotatievinnen moet deze zodanig 
gedraaid worden dat de vinnen niet bij de voorwand 
promineren. Ook beenverlenging van meer dan 1 
cm dient zo mogelijk vermeden te worden.
Bij persisterende liespijn na een totaleheupprothe-
se dient naast de bekende diagnosen, de diagnose 
psoasimpingement overwogen te worden.

Abstract

Inguinal pain following total hip arthroplasty is a rare 
complication. One possible cause is psoas impingement. 
We report 2 cases with patient history, examinations and 
treatment. The risk for psoas impingement can be reduced 
by optimal position of the acetabular cup. Especially in ace-
tabular dysplasia with less anterior bonestock, special care 
on cup positioning should be taken.
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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.

januari 2006

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

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

ARC_SPC 160x60 '06.qxd  07-06-2007  15:01  Pagina 1
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Het komt weinig voor dat een medicus een auto-
biografie schrijft. Vaker wordt post-mortem een 
boek geschreven over een medicus die zijn/haar 
(tot nu toe zijn het meer mannen geweest) sporen 
heeft nagelaten voor de wetenschap en/of maat-
schappij. Des te opmerkelijker is het dat recent 
een autobiografie is verschenen van een orthope-
disch chirurg.
Tom Mallory is een van de ontwikkelaars van een 
beproefde en bekende heupprothese (Mallory-
Head). Hij heeft zijn carrière voortijdig moeten 
beëindigen mede door de ziekte van Parkinson. Dit 

maakte het hem onmogelijk om nog verder op een 
verantwoorde manier te opereren. In anekdotische 
stijl beschrijft hij zijn leven als kleine jongen op 
het platteland van het Midwesten van de Verenigde 
Staten tot de laatste jaren van zijn loopbaan. Het 
boek blinkt niet uit in literaire stijl, maar zijn 
verhalen zijn voor vele (snijdende) specialisten 
herkenbaar. Zo beschrijft hij hoe en waarom hij tot 
de keuze van zijn specialisme is gekomen.
Naarmate hij meer bekendheid kreeg, meldden zich 
ook beroemde mensen bij hem als patiënt. Dit is niet 
altijd een gemakkelijke patiëntengroep: ze stellen 
meer eisen dan de "gewone" patiënt. Een van zijn 
opleiders heeft hem al hiervoor gewaarschuwd toen 
hij een privé kliniek begon: "Thomas, I wish you well 
as you start your practice. May you always take care 
of people who have one bathroom in their house.
Het is triest dat hij zijn praktijk voortijdig heeft 
moeten beëindigen, en niet alleen wegens lichame-
lijke klachten. Een ernstige complicatie na een knie-
operatie leidde tot een rechtszaak (‘malpractice 
lawsuit’) die hij verloor en maakte het hem daarna 
moeilijk om een verzekering af te sluiten. Het brak 
hem geestelijk en maakte hem cynisch en defensief. 
Hij lijdt nu aan doofheid en zoals eerder vermeld aan 
Parkinson. Het eerste is het gevolg van zijn werk, 
waar hij bijna dagelijks bloot was gesteld aan het 
lawaai van de boor- en zaagapparatuur; de tweede 
hangt mogelijk samen met het prepareren van het 
botcement dat in de beginjaren in de open lucht 
werd gemengd en (neuro-)toxische stoffen bevat. 
Zelf heeft hij een totaleknievervanging ondergaan. 
Zijn relaas als patiënt is bijzonder en leerzaam.
Al met al is het een leesbaar boek dat in rap tempo 
te lezen is: je wordt steeds nieuwsgierig naar het 
volgende hoofdstuk (fase) van zijn leven. Niet 
alleen voor de medicus is het boek lezenswaar-
dig, maar ook voor de patiënt. In deze tijd van 
openheid, gunt dit boek de patiënt een kijkje in de 
gedachten van een specialist.

Dr. T.S. Oei

T.H. Mallory. The Man behind the Mask - Journey of an orthopaedic surgeon. 
University of Missouri Press Columbia and London, 2007. 
ISBN 978-0-8262-1773-8. http://press.umsystem.edu/fall2007/mallory.htm
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De orthopedische boom in Amsterdam 1998-2008

Zoals bekend viert de Nederlandse Orthopaedische 
Vereniging (NOV) dit jaar haar 110 jarig bestaan. 
10 Jaar geleden, in 1998, vierde de NOV haar 100 
jarig bestaan. Deze bijzondere gebeurtenis en 
mijlpaal werd op 7, 8 en 9 mei 1998 groots gevierd 
in de stad Amsterdam. De keuze om dit lustrum in 
Amsterdam te vieren was niet onlogisch. Immers, 
op 1 mei 1898 werd de NOV in café Parkzicht, het 
latere Parkhotel, aan het Vondelpark in Amsterdam 
opgericht. 
Om deze gebeurtenis de stad Amsterdam niet 
ongemerkt voorbij te laten gaan, werd aan de stad 
Amsterdam als symbolisch cadeau een boom met 
gedenkplaat door de NOV aangeboden. Een ‘or-
thopaedische boom’, omdat die symbool staat voor 
de orthopedie. Nicolas Andry, hoogleraar genees-

kunde in Parijs, introduceerde de ‘orthopaedische 
boom’ in 1741 in zijn beroemde boek ‘Orthopaedia: 
or the art of correcting and preventing deformities 
in children’. Zijn boom werd het internationale 
symbool van de orthopaedische chirurgie. 
In overleg met de toenmalige PvdA wethouder 
onder meer van verkeer en monumentenzorg van 
Amsterdam, Guusje ter Horst, werd door het or-
ganisatie comité een geschikte locatie voor de 

Figuur 1. De orthopedisch boom wordt gepland.
Figuur 2. Leden van het locale comité, 
Prof. dr. J.W. van der Eijken en dr. B.J. van Royen, 
keken toe bij het plaatsen van de boom.

Figuur 1 Figuur 2
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‘orthopaedische boom’ uitgezocht. Gekozen werd 
voor een lege plaats aan het eind van een rij iepen 
aan de Amstel op de hoek van de Zwanenburgwal, 
naast het joodse verzetsmonument, op het in 
de zestiende eeuw aangelegde schiereiland 
Vlooienburg aan de kant van het gemeentehuis en 
muziekcentrum de Stopera. 

Gekozen werd om de stad Amsterdam een lindeboom 
als herdenkingsboom aan te bieden. De linde is een 
loofboom van het geslacht Tilia, en wordt veelvul-
dig aangeplant als herdenkingsboom. De linde kan 
zeer oud worden (in Nederland en België staan lin-
debomen van 400 tot 500 jaar!) en kan afhankelijk 
van de variëteit 15 tot 30 meter hoog worden.
In het najaar ervoor werd met behulp van boom-
chirurgen (firma Copijn, Utrecht) op het juiste 
moment en onder optimale conditie een grote 
linde verplaatst. Op een lange oplegger werd de 
uitgekozen boom door de stad op locatie gebracht 
en met een hoogwerker ter plaatse ingegraven 
(Figuur 1). Het locaal comité was hiervan getuige 
(Figuur 2). Volgens afspraak werd de boom door de 
boomchirurgen gedurende de eerste twee jaar na 
verplanting regelmatig en goed verzorgd. Onder 
de boom werd een gedenkplaat aangebracht met 
het opschrift: ‘Deze boom werd geplaatst t.g.v. het 
100-jarig bestaan van de Nederlanse Orthopaedisch 
Vereniging 1898-1998’(Figuur 3).
Nu, 10 jaar na de plaatsing van de linde staat de 
boom er gezond en vitaal bij (Figuur 4). Voor de 
kenner valt op dat aan de Amstel, aan het einde 
van een rij iepen, als laatste een linde staat. We 
adviseren alle collegae die in Amsterdam komen 
voor concert of anders een korte wandeling te 
maken langs ‘onze’ boom. 

Bakker LF. Nederlandse Orthopaedische vereniging 1898 
– 1998. De geschiedenis van de orthopedie in Nederland. 
ISBN: 90-804309-1-9.

Andry N. Orthopaedia: or the art of correcting and pre-
venting deformities in children (facsimile reproduction of 
first edition in English, London, 1743). Philadelpha, J.B. 
Lippincott, 1961, vols 1 and 2.

Dr. B.J. van Royen en prof. dr. C.N. van Dijk

Figuur 3. De gedenkplaat aan de voet van de 
lindeboom.

Deadline nadert, herhaalde oproep: Call for abstracts 
Najaarsvergadering 2008 en Jaarvergadering 2009

Geachte collegae, 
Graag nodig ik u uit om uw abstracts in te dienen 
voor de najaarsvergadering van de NOV op vrijdag 10 
oktober 2008 in de Jaarbeurs te Utrecht. Abstracts 
kunnen worden ingestuurd tot 18 augustus 2008.
Tevens breng ik u bij deze op de hoogte van de 
jaarvergadering 2009 die op 15 en 16 januari in het 
Autotron nabij 's Hertogenbosch plaats zal vinden. 
Het onderwerpen is Voet- en Enkelchirurgie. 

Abstracts voor deze jaarvergadering kunnen inge-
stuurd worden tot 6 oktober 2008. 
Voor de instructie/richtlijnen verwijs ik u naar 
het deel op onze site getiteld 'NOV congressen'/ 
'indienen van abstracts'.

Met collegiale groet,
Dr. L.C.M. Keijser, secretaris Commissie voor het 
Wetenschappelijk Werk.



Vol
 15

sept
  ’08

Figuur 4. De boom staat er anno 
2008 goed bij in Amsterdam.
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Revisie door Commissie voor Beentumoren van de richtlijn 
Beentumoren is beschikbaar.

In Nederland wordt de incidentie van primaire 
maligne beentumoren geschat op iets minder dan 
één geval per 100.000 inwoners per jaar. Jaarlijks 
worden in Nederland ongeveer 150 maligne been-
tumoren gediagnosticeerd. Voor diagnostiek en be-
handeling is een richtlijn beschikbaar op de website 
Oncoline. Deze richtlijn is herzien door een multi-
disciplinaire werkgroep. 

Inhoud richtlijn
Bij de herziening hebben knelpunten uit de praktijk 
als basis voor de richtlijn gediend. De volgende uit-
gangsvragen werden beantwoord.
1. verbetering van de klinische herkenning van 

primaire tumoren van het skelet en hierop gelij-
kende aandoeningen; 

2. klinische en radiologische richtlijn voor diagnos-
tiek; 

3. richtlijn voor behandeling goedaardige tumoren; 
4. documentatie van consultatie praktijk Commis-

sie voor Beentumoren; 
5. articuleren beleid centralisatie behandeling 

maligne primaire tumoren

Doelgroep
Deze richtlijn is bestemd voor alle professionals die 
betrokken zijn bij de diagnostiek, behandeling en 
begeleiding van patiënten met beentumoren, zoals 
orthopaedisch en oncologisch chirurgen, radiothe-
rapeuten, radiologen en nucleair-geneeskundigen, 
pathologen, medisch oncologen, neurochirurgen, 
kinderartsen, alsmede oncologieverpleegkundi-
gen, IKC-consulenten, maatschappelijk werkers en 
psychologen. 

Opstellers
De richtlijn is opgesteld door de leden van de 
Nederlandse Commissie voor Beentumoren. Prof. 
dr. P.C.W. Hogendoorn, patholoog uit het LUMC 
Leiden was de voorzitter van de richtlijnwerk-
groep. Vanuit de NOV hebben dr. R.M. Bloem, dr. 
G.R. Schaap, prof. dr. A.H.M. Taminiau en prof. dr. 
R.P.H. Veth aan de richtlijn meegewerkt.

Oproep aanmelding voor MSD Prijs voor Sportgeneeskunde 2008

De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) stimu-
leert wetenschappelijk onderzoek op het gebied 
van de sportgeneeskunde en looft de ‘MSD Prijs 
voor Sportgeneeskunde’ (t.w.v. €2750,-) uit op het 
Wetenschapplijke Sportmedisch Congres van de 
VSG op 28 november 2008.
Onderzoekers worden uitgenodigd om vóór 1 
september 2008 een wetenschappelijk proefschrift 
en/of wetenschappelijk tijdschriftartikel met 
praktische relevantie voor de sportgeneeskunde 
(afgerond/gepubliceerd/geaccepteerd in 2005, 

2006 of 2007) in tienvoud aan te bieden aan de 
jury die staat onder voorzitterschap van prof. dr. 
H. Kuipers.

Adres voor inzending:
Vereniging voor Sportgeneeskunde
t.a.v. de Jury van de MSD Prijs voor 
Sportgeneeskunde
Postbus 52
3720 AB BILTHOVEN
E-mail: vsg@sportgeneeskunde.com

De nieuw richtlijn is te raadplegen via de website Oncoline: 
http://www.oncoline.nl/richtlijn/item/pagina.php?id=27145&richtlijn_id=583&tab=1
Voor de richtlijn als, pdf-file: 
http://www.orthopeden.org/uploads/450/2407/Richtlijn_Beentumoren.2008.pdf
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Het NOV bureau verhuist naar Den Bosch

Aankondiging Najaarsvergadering 10 oktober, middagprogramma met 
aansluitend 110 jaar NOV-buffet

Uitnodiging VOCA-congres op 25 oktober 2008

Orthopaeden Golfdag op 3 oktober 2008 [UITNODIGING]

Vandaag, 18 augustus 2008, verhuist het NOV 
bureau van Nijmegen (Sint Maartenskliniek) naar 
's Hertogenbosch (Bruistensingel 128, 5232 AG). 
Ons telefoonnummer aldaar is 073-700 34 10, 
faxnummer is 073- 700 34 19. We zijn erg blij dat 
we van een kleine ruimte 25m2 overgaan naar een 
professioneel kantoor (90m2) met vergaderruimte.
Tevens maak ik graag van de gelegenheid gebruik 

De leden en de buitengewone leden van de 
Nederlandse Orthopaedische Vereniging
nodigen wij u uit voor de 324e Algemene Vergade-
ring van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging 
(NOV) op vrijdag 10 oktober 2008 tijdens de 
Najaarsvergadering in de Jaarbeurs te Utrecht 
(Juliana Congreszaal). De vergadering vangt aan 
om 13.30 uur. Vanaf 12.30 uur staan de koffie en 
broodjes voor u gereed.

Het VOCA-bestuur nodigt u gaarne uit voor het 
VOCA-congres 2008 op 25 oktober 2008 in Utrecht.
Het thema is 'Shoulder surgery: Tips and Tricks'.

Het VOCA-bestuur biedt u een internationale 
speakers line up, bestaande uit:
Prof. Hardy (FR)
Dr. Gartsmann (USA)

01 september 2008 
De jaarlijkse Orthopaeden Golfdag wordt dit jaar 
gespeeld op 3 oktober op de golfbaan van de GC 
Roxenisse in Melissant. 
De wedstrijd staat open voor alle NOV-leden, 
eventueel met partner, in bezit van een GVB bewijs.

om u te melden dat het secretariaat is uitgebreid 
met een full time secretaresse; Odette de Beer-
Hendriks (NB: dit is niet Odette de Beer uit Tilburg 
die al jaar en dag onze congressen organiseert).
Wij hopen u op deze wijze nog beter van dienst te 
kunnen zijn.

Chris van der Togt, chef de bureau

Aansluitend op de vergadering wordt u van harte 
uitgenodigd voor een drankje en een hapje in 
verband met het 110 jaar bestaan van de NOV.
Voor een specificatie van het programma zie het 
besloten deel van onze website (www.orthopeden.
org). De stukken worden u t.z.t. toegezonden dan 
wel op de website geplaatst.

D.A. Dartée, secretaris NOV

Prof. Sirveaux (FR)
Dr. Willems (NL)
Dr. Millet (USA). 

Nadere informatie vindt u in de bijlagen of verkrijgt 
u via het VOCA-secretariaat.
Aanmelden kan via de VOCA-site.

Kosten: 60 euro (inclusief ontvangst, greenfee, 
borrel (haring met wittebrood) en diner).
Aanvang: 12.00 uur.
Inlichtingen: Dr. J. Roorda, 
E-mail: j.roorda@zhsdirksland.nl
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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 tekstverwerkingspro-
gramma ‘MS Word’. Digitale afbeeldingen dienen niet in het tekst-
bestand 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 
zogenaamde ‘groene boekje’ gevolgd. De redactie behoudt zich 
het recht voor zonodig veranderingen in woordgebruik, zinsbouw, 
spelling en indeling aan te brengen. Essentiële veranderingen ge-
schieden uiteraard in overleg met de auteur.

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

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

Volg onderstaande voorbeelden voor: 
een tijdschrift (A), een boek (B), een hoofdstuk uit een boek onder 
redactie (C).
A. Pearce C, Hekman W, Nouhuys F van, Spierdijk J. 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 (op-
zichtmodel) 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 figuurbestand geplaatst 
te worden op de Cd-rom.
Op microfoto’s moet een lijnstuk met schaalverdeling worden aan-
gebracht, waardoor de ware grootte van het object is af te lezen. 
Bij letters en tekens in de figuren dient rekening gehouden te 
worden met verkleining: gewoonlijk verkleint men de figuren naar 
de breedte van een kolom. Elke figuur dient een onderschrift te 
krijgen. Alle onderschriften moeten op een afzonderlijke pagina 
worden verzameld.
Iedere tabel moet worden samengesteld zonder lijnen of hokjes 
en dient derhalve uitsluitend tekst of cijfermateriaal te bevatten, 
al of niet in kolommen. Maak dus geen gebruik van de tabelfunc-
tie van het tekstverwerkingsprogramma, maar scheid kolommen 
door middel van een enkele druk op de ‘TAB’-toets. Daarbij moet 
telkens een zelfde lettertype en formaat worden gehanteerd en 
géén gebruik worden gemaakt van cursief of vet gedrukte letters. 
Aan elke tabel dient een eigen pagina en een opschrift te worden 
gegeven.

8. Kopij en illustraties worden 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 gepubli-
ceerd, de inzender alle rechten van bedoelde kopij met betrekking 
tot verveelvoudiging en/of openbaarmaking door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook overdraagt 
aan de Nederlandse Orthopaedische Vereniging.

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

 2008   

 08-10 Trauma Regio Oost  Nijmegen 

 10-10  Najaarsvergadering NOV  Utrecht 

 19-10  Symposium heuparthroscopie  Amsterdam 

 20-10  Trauma Cadaver Course  Rotterdam 

 25-10  VOCA Congres  Utrecht 

 29-10  Onderwijsdag/avond cluster orthopedie regio Oost   Nijmegen 

 29-10  AO Advances Symposium Fractures Around the Elbow   Garderen 

 31-10  NCVB  Leiden 

 07-11 Dutch Spine Society Nijmegen

 12-11  Trauma Regio Oost  Boxmeer 

 13-11  CTOS 

 19-11 Kwaliteitsdag Orthopedie  Soestduinen 

 20-11  Arthroscopy and minimally invasive surgery of the upper limb  Griekenland 

 21-11  9e Cursus Knieprothesiologie voor assistenten.  Amsterdam 

 26-11  EFOST   Antalya, Turkije 

 26-11  In de Kurt Bos Hand en Pols Serie: Diagnostiek van de Pols  Amsterdam 

 27-11  Wetenschappelijk Sportmedisch Congres   Noordwijkerhout 

 28-11  Onderwijsdag Cluster orthopedie regio Oost  Nijmegen 2

 10-12  Current concepts of joint replacement  U.S.A. 

 10-12  Trauma Regio Oost  Nijmegen 

 12-12  NCVB  Leiden 

  * Voor gedetailleerde informatie zie besloten gedeelte van de website van de NOV (www.orthopeden.org)
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Shoulder to Shoulder

«We are the team leaders responsible at Mathys for the 

development and product management of shoulder 

endoprosthesis. Since 1990 Mathys has been working 

together with doctors from the whole of Europe to find 

new solutions – such as our new Affinis Fracture, 

which has: an anatomical design, simple adjustment 

possibilities and a bioactive coating, as its most 

important characteristics.

Curious? Interested? Contact us under: 

affinis@mathysmedical.com.

We look forward to hearing from you!»

Frank Dallmann • Head of development shoulder

Roger Baumgartner • Product manager upper extremities

Mathys Orthopaedics B.V. • Dolderse weg 2 • 3712 BP Huis ter Heide • Tel: +31 (0)306 934 590 

info.nl@mathysmedical.com • www.mathysmedical.com
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One Step Beyond HXLPE...
...the First Vitamin E Stabilised Polyethylene

- Ultra-low wear with large femoral heads1

- Greater strength than first generation remelted HXLPE1-3

- True oxidative protection without remelting1

1.  Data on file at Biomet. Bench test results not necessarily indicative of clinical performance.
2.  Wannomnnomae, K. Environmental Stress Cracking of Two-Tocopherol Doped, Irradiated UHMWPEs and Two Contemporary UHMWPEs. Report 
Provided by the Orthopaedic Biomechanics and Biomaterials Laboratory at Massachusetts General Hospital. January 12, 2007.
3.  Bhambri, S. et al. The effect of aging on mechanical properties of melt-annealed highly crosslinked UHMWPE. Crosslinked and Thermally Treated 
Ultra-High Molecular Weight Polyethylene for Joint Replacements. 171–82, 2004. 


