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Het wordt een dolle boel. In Baltimore schiet op 16 september 
jongstleden een ‘ontstemde’ zoon de behandelend orthopedisch 
chirurg neer van zijn 84-jarige moeder. Hij had verwacht dat ze 
in Jonhs Hopkins enkele dagen na haar orthopedische operatie er 
weer helemaal bovenop zou zijn. Tijdens dat onderhoud schiet hij 
zichzelf en zijn moeder neer, alleen de behandelend orthopeed 
overleeft een schotwond in zijn abdomen. Vraag me wel eens af 
hoe lang het gaat duren voordat ontevreden patiënten of de hen 
omringende liefdevolle familie dergelijke fysieke stappen richting 
de behandelend arts gaat ondernemen. Overigens hoe de uitwerking 
kan zijn van schotwonden leest u verderop in dit Tijdschrift. 
In die zin heeft de orthopedisch chirurg al wel te maken met 
schotverwondingen. In Nederland is zoiets nog niet voorgekomen 
onder orthopedisch chirurgen, maar huisartsen kunnen er helaas 
al over meepraten. Een huisarts uit Nunspeet overleed twee 
jaar geleden nadat hij door een patiënt werd neergestoken. Een 
Utrechtse huisarts werd door een patiënt gegijzeld en is sindsdien 
overspannen. In Helmond en Almelo belandden huisartsen in het 
ziekenhuis nadat een patiënt hen in elkaar had geslagen. 
Natuurlijk zijn artsen ook niet altijd lievertjes.

Het voor u liggende Tijdschrift kenmerkt zich door het 
thema casuïstiek. Het relatief grote aantal ingezonden 
ziektegeschiedenissen noopte tot deze samenstelling. Daarmee 
schuiven een aantal manuscripten op naar de 4e editie van 2010. 
Twee ziektegeschiedenissen handelen over materiaalbreuk, iets wat 
steeds minder voorkomt door de verbetering van de materialen. 
Door het inschakelen van expert Apachitei van de TU Delft op 
het gebied van lichte metalen ontrafelen collegae Kerremans en 
Langelaan het falen van een PFNa.
Een ziektegeschiedenis gaat over botafwijkingen waarbij een 
voorbijgaand botoedeem en demineralisatie van het bot een 
belangrijke rol spelen; het Bone Marrow Edema Syndrome of kortweg 
BMES. Het is een lezenswaardig artikel en sluit mooi aan op eerdere 
artikelen in dit Tijdschrift over dit onderwerp. 
Via www.ntv-orthopaedie.nl vindt u deze manuscripten 
van Koppens (NTvO 2009/2), van Peters (NTvO 2009/4) en 
van Marhe (NTvO 2004/3) heel gemakkelijk terug.

Graag wil ik de lezers herinneren aan de mogelijkheid materiaal 
aan te bieden voor de fraaie website van ons Tijdschrift. Bijzondere 
operatietechnieken, kleurenfoto’s of multimediale content die 
interessant is voor de lezers.
Tot de volgende editie!

Arthur de Gast, hoofdredacteur
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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, 
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worden belicht. Deze doelstelling wordt verwe-
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gaderingen, met name die van de NOV. Naast ver-
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Voorts worden congressen, symposia en workshops 
op het gebied van de orthopedie aangekondigd.
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heid wordt betracht bij de samenstelling van de artikelen. 
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voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwik-
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winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de 
vermelde diagnostische methoden, doseringen van medicij-
nen, enz. De redactie wijst elke verantwoordelijkheid of aan-
sprakelijkheid voor (de juistheid van) dergelijke gegevens 
van de hand en garandeert noch ondersteunt enig produkt of 
enige dienst geadverteerd in deze publikatie, noch staat de  
redactie garant voor enige door de vervaardiger van derge-
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Conform de richtlijnen van de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg (sectie reclametoezicht) zijn reclame-uitingen 
voor en productinformatie van receptgeneesmiddelen door 
farmaceutische bedrijven in het Nederlands Tijdschrift voor 
Orthopaedie alleen gericht op personen die bevoegd zijn 
om de betreffende geneesmiddelen voor te schrijven.
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Inleiding

Proximale femurfracturen komen veel voor. Ze 
leiden tot een hoge morbiditeit en mortaliteit.1 Bij 
elke keus is de behandeling gericht op snelle mobi-
lisatie en fractuurgenezing.
Fracturen van het proximale femur kunnen op vele 
manieren behandeld worden: extra-medullaire im-
plantaten, zoals Dynamische heupschroef (DHS), 
Dynamische Compressieschroef (DCS) of hoekplaat, 
of intramedullaire implantaten zoals de gamma-
nail en de Proximal Femoral Nail Antirotation of 
kortweg PFNA.1

Elke methode kent zijn eigen complicaties.1-6 Een 
relatief frequent beschreven complicatie van intra-
medullaire fixatie is breuk van het implantaat met 
een incidentie van 0,2-5.7%, meestal ter plaatse 
van de opening van de heupschroef of de locking 
schroeven.6 Slechts zelden is in de literatuur het 
breken van de helical blade beschreven.4,5

Ziektegeschiedenis

Een 78-jarige vrouw presenteerde zich, na een laag ener-
getisch trauma, met een pertrochantere femur fractuur, AO 
type 31-A2 (Figuur 1). Voor het trauma liep patiënte zonder 
hulpmiddelen. Patiënte was bekend met osteoporose maar 
gebruikte geen medicatie.
Bij opname op de afdeling chirurgie werd als toevalsbe-
vinding een purulente bursitis olecrani rechts opgemerkt, 
waarvoor incisie, drainage en antibiotische behandeling; 
flucloxacilline 4 dd 1gram. Bacteriekeweek toonde een S. 
Aureaus. Na 1 week werd een gesloten repositie en osteo-
synthese verricht. Een 130° PFNA, 10 mm diameter, lengte 

Vermoeidheidsfractuur van de helical blade van 
een Proximal Femoral Nail Antirotation 

M.S. Kerremans, E.J. van Langelaan en I. Apachitei 

Wij beschrijven een zeldzame complicatie bij een veel gebruikte methode voor stabilisatie van proximale femurfractu-
ren, namelijk het breken van de helical blade.
Het mogelijke mechanisme van het breken van een Proximal Femoral Nail Antirotation (PFNA, Synthes AO) werd metal-
lurgisch onderzocht. Een adequate behandeling door middel van een Mallory Head calcar revisieheupprothese (Biomet, 
Warsaw) wordt besproken.

Drs. M.S. Kerremans, aios orthopedie, en dr. E.J. van 
Langelaan, orthopedisch chirurg, afdeling orthopedie, 
Rijnland ziekenhuis, Postbus 4220,2359CC Leiderdorp) 
Dr.ir. I. Apachitei, ingenieur, Faculteit 3mE, sectie Light 
Metals Processing, TU Delft, Mekelweg 2, 2628 CD Delft
Correspondentie: drs. M.S.Kerremans 
Email: mechteldkerremans@yahoo.com
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240 mm met een helical blade van 105 mm werd ingebracht, 
distaal dynamisch gefixeerd met een 38 mm schroef.
De postoperatieve röntgenfoto toonde geen optimaal cal-
carcontact, redelijke alignement, er was nog een duidelij-
ke fractuurspleet zichtbaar intertrochantair (Figuren 2 en 
3). Patiënte mocht volledig belasten met 2 elleboogkruk-
kenkrukken.
Ondanks afgesproken controles na ontslag, verscheen 
patiënte pas 8 maanden na operatie met kort daarvoor 
peracuut ontstane pijn van haar linkerheup en functiebe-
perking. Ze zou niet opnieuw gevallen zijn.

Figuur 1. Pre-operatieve röntgenfoto.

www.ntv-orthopaedie.nl/kerremans1703/i
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Röntgenonderzoek van het femur toonde een helical blade 
breuk en trochantere refractuur met cranialisatie van het 
distale fractuurfragment, rotatie van de heupkop en aan-
wijzingen voor een pseudo-artrose, geen callusvorming en 
een kalkarm skelet (Figuur 4).

Patiënte werd overgedragen aan de afdeling orthopedie 
voor re-interventie. Gelet op de leeftijd van patiënte, de 
osteoporose, de comminutie en de noodzaak tot snelle 
belaste mobilisatie werd besloten geen re-osteosynthese te 
verrichten maar een heupprothese in te brengen.
Tijdens de operatie werd de PFNA verwijderd. Een ongece-
menteerde Mallory Head calcar revisieheupprothese calcar 
55 mm, breedte B, steellengte 220 mm, en proximale 
coating met bipolaire kop werd ingebracht (Figuur 5).
De peroperatief afgenomen bacteriekweken toonden geen 
aanwijzingen voor een chronische low grade infectie.

Postoperatief beleid bestond uit partieel belasten gedurende 

6 weken waarna progressief belasten, mobilisatie met 
behulp van antiluxatie brace gedurende 3 maanden).
De kans op luxaties werd namelijk vergroot geacht bij deze 
patiënte gelet op de comminutie in het aanhechtingsge-
bied van de abductormusculatuur. Patiënte is thans zonder 
klachten en loopt zelfstandig met stok.

Metallurgisch onderzoek
Op de afdeling material science & engineering, biomaterial 
technology group van de Technische Universiteit Delft werd 
het implantaat nader geanalyseerd.8,9 
Om de vraag te beantwoorden: acute breuk, inferieur 
materiaal, of een vermoeidheidsfractuur?
Een overzicht van de gebroken helical blade wordt getoond. 
(Figuur 6a-d) Aan de röntgenfoto is te zien dat de helical 
blade aan cyclische belasting blootgesteld was. Bovendien 
is te zien dat het bovenste gedeelte van het helical blade 
blootstond aan ‘tensile stresses’ waardoor een eerste ver-
moeidheidsscheurtje kon ontstaan.

Figuur 2. Postoperatieve anteroposterieure röntgenfoto. Figuur 3. Postoperative axiale röntgenfoto.

■   Vermoeidheidsfractuur van de helical blade van een Proximal Femoral Nail Antirotation 
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gevolge van een inadequate operatietechniek, bij 
non-union en bij rigiditeit van het implantaat.
Ondanks de hoogwaardige staallegering kan een 
intramedullair implantaat maar enkele honderd-
duizenden cycli belastingsmomenten aan. Een 
implantaatbreuk door metaalmoeheid treedt dus 
uiteindelijk op als de fractuur niet (op tijd) gecon-
solideerd is.
De zwakke plek van intramedullaire implantaten is 
afhankelijk van het type implantaat.
Bij de gamma-nail bevindt deze zich ter plaatse 
van de opening voor de collumschroef, waar de 
doorsnede versmalt.6 Dit is de kritische regio waar 
de krachten vanuit de femurhals overgedragen 
wordt op de intramedullaire pen. Als het richtap-
paraat voor de collumschroef niet juist geplaatst 
wordt, bij het foutief opboren van de pen of bij 
off-centre introductie van de collumschroef kan 
erosie van de pen optreden in de opening. Een 
andere zwakke plek is de opening van de locking-
schroef, ook hier vermindert de diameter.

Om deze hypothese te bevestigen werd scanning electron mi-
croscopy (SEM) gedaan van dit gebied. Figuren 6 b en c tonen 
de typische kenmerken van vermoeidheidsfractuur namelijk 
concentrische richels (witte pijlen) die zich uitbreiden vanuit 
de kern (zwarte pijl) van de vermoeidheidsbreuk.
Een ruw oppervlak en een scherpe rand vielen op in dit 
gebied waarop oppervlakte stress zich kon concentreren 
om een begin van een scheur te maken. Bij grotere vergro-
ting waren striemen en secundaire breuken te zien in het 
gebied van die typische kenmerken. Deze verschijnselen 
zijn specifiek voor een vermoeidheidsfractuur van metalen, 
inclusief titaniumlegering. De analyse van het implantaat 
door middel van de energy dispersive X-ray spectoscopy 
(EDS) bewees dat de samenstelling van het gebied overeen 
kwam met een Ti6Al7Nb deze bevindingen tezamen beves-
tigen de hypothese dat de belangrijkste mechanisme van de 
breuk metaalmoeheid is.

Discussie 

De literatuur vermeldt in meerdere studies implan-
taatbreuk bij intramedullaire implantaten. Ten 

Figuur 4. Röntgenfoto na 8 maanden postoperatief. Figuur  5. Postoperatieve röntgenfoto na Mallory head 
prothese.

M.S. Kerremans, E.J. van Langelaan en I. Apachitei   ■
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Implantaatbreuk komt meer voor bij instabie-
le fracturen met complexe fractuurpatronen, 
non-union van de fractuur is dan bepalend voor 
het materiaalfalen. Het risico op implantaatbreuk 
wordt vergroot door rigiditeit van het implantaat 
welke proximaal statisch en distaal vergrendeld is.
Het bijzondere aan deze casus is de plaats van de 
materiaalbreuk: de helical blade. Dit is slechts 
tweemaal eerder beschreven, bij de AO spiral 
blade de voorganger van de helical blade.4,5

Uit de literatuur blijkt dat non-union van de 
fractuur de belangrijkste oorzaak van implantaat-
breuk is.4 Een tweede veel minder bekende oorzaak 
is de stressfractuur van osteoporotisch bot in het 
proximale femurgebied.5

Implantaatbreuk is een late complicatie, welke 
meestal optreedt tussen 6-10 maanden na operatie. 

Op deze complicatie moet men bedacht zijn bij 
patiënten met terugkerende pijn ter plaatse van 
de heup of dij. Aangeraden wordt om tijdens de 
follow-up een röntgenonderzoek te verrichten van 
de aangedane heup in 2 richtingen, en bij verden-
king op delayed union dynamisatie of bonegraf-
ting te overwegen teneinde implantaatbreuk te 
voorkomen.

Er zijn verscheidene behandelopties na een im-
plantaat breuk, bijvoorbeeld het wisselen van het 
intramedullaire implantaat met of zonder bone-
grafting, plaatosteosynthese of heupprothese.6 
Bij deze patiënte kozen wij voor een kophalspro-
these als re-interventie, een ongecementeerde 
Mallory Head calcar revisiesteel met bipolaire kop. 
Gelet op de plaats van de fractuur intertrochantair 
kon een standaard prothese niet goed proximaal 

Figuur 6A. Overzicht Helical 
blade. 6B+C. Scanning elec-
tron microscopy; typische 
kenmerken voor vermoed-
heidsfractuur. Concentrische 
richels (witte pijlen) die 
zich uitbreiden vanuit de 
kern (zwarte pijl) van de 
vermoeidheidsbreuk. 6D. 
Uitvergroting.

A

C

B

D
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Netherlands. An adequate treatment with a Mallory Head 
calcar revision prosthesis (Biomet Warsaw) is discussed.
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gefixeerd worden. Een calcarprothese rust met zijn 
kiel in het trochanter minor gebied op femoraal 
bot. De prothese is modulair, op deze wijze kan 
een adequate lengtewinst verkregen worden. De 
prothesesteel heeft een porous plasma sprayed 
coating metafysair, waardoor goede ingroei kan 
ontstaan.

Zoals eerder aangegeven is patiënte na de 1e 
operatie niet voor poliklinisch controles versche-
nen. Als onderliggend mechanisme hebben mogelijk 
non-union en/of osteoporotische stressfractuur 
beide een rol gespeeld. Welke van deze onderlig-
gende mechanismen en in welke mate hebben bij-
gedragen kon niet definitief eenduidig vastgesteld 
worden. Wel is er, gelet op de eerste postopera-
tieve röntgenfoto met niet optimale repositie, het 
later ontbreken van de callus en de dynamisering 
van de schroef waarschijnlijk sprake geweest van 
een non- union als belangrijkste oorzaak. 
Dit onderstreept het belang van een optimale 
repositie en operatietechniek, met name het niet 
verminderen van de tractie voor de definitieve 
fixatie kan een rol gespeeld hebben .
Een tweede probleem is het ontbreken geweest van 
een goede nacontrole , ingrijpen was dan wellicht 
eerder mogelijk geweest ten einde implantaat-
breuk te voorkomen.
Wanneer er toch een vermoeidheidsfractuur van 
het osteosyntheseimplantaat mocht optreden, is 
een Mallory Head calcar revisieprothese bij deze 
patiënte een bruikbaar alternatief gebleken.

Abstract

We describe a rare complication with a commonly used 
method for stabilization of proximal femur fractures, 
namely breakage of a helical blade.
The possible mechanism of breakage of a PFNA (Synthes AO) 
was investigated at the Technical University in Delft, the 
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Inleiding

Fracturen van de femur- of tibiacomponent zijn 
een ongewone complicatie na plaatsing van een 
TKP. Door het gebruik van legeringen met een lage 
concentratie koolstof is de materiaalsterkte van 
de componenten geoptimaliseerd. Tevens zorgt 
evolutie van het ontwerp van knieprothesen voor 
een betere aansluiting van de componenten op het 
bot, maar ook onderling. Dit draagt bij aan een 
betere verdeling van de krachten op de componen-
ten en een vermindering van de fractuurkans.1,2 

De literatuur omtrent de oorzaak van component-
falen is schaars. Dit artikel beschrijft een patiënt 
met persisterende, progressieve pijnklachten 2,5 
jaar na het plaatsen van een TKP rechts met een 
keramisch gecoat oppervlak ter bevordering van de 
botingroei (Ceramic Coated Implant; CCI). 

Ziektegeschiedenis

Een 51-jarige man melde zich met persisterende pijnklach-
ten aan de rechter knie, met status na TKP van het type 
CCI (Implantcast, Buxtehude, Duitsland) 2,5 jaar eerder 
geïmplanteerd in een ander ziekenhuis in Nederland. De 
voorgeschiedenis vermeldt een valgiserende tibiakoposteo-
tomie en een voorste kruisbandplastiek rechts. Na plaatsing 
van de TKP is de patiënt nooit pijnvrij geweest en heeft 
altijd een hulpmiddel bij het lopen gebruikt. In de laatste 6 
maanden zijn de klachten echter progressief van aard. Na 
een ontsteking aan de vinger, die gedurende 6 dagen antibi-

otisch behandeld werd, kreeg de patiënt een warme, rode 
knie. Sindsdien zijn de klachten onverminderd aanwezig 
gebleven. De patiënt heeft in deze laatste 6 maanden ook 
tweemaal een val doorgemaakt. 
Bij lichamelijk onderzoek is er sprake van een antalgisch 
looppatroon over rechts. Er is sprake van een varus beenas. 
De littekens zijn rustig. De knie voelt warm aan, er is geen 
roodheid. Wel is er een veel hydrops. De bewegingsuitslag is 
beperkt met een flexie-/extensietraject van 90-10-0º. Er is 
1+ laxiteit van de laterale collateraalband. Voor het overige 
is de knie stabiel. 
Röntgenonderzoek van de rechter knie toont een goede 
stand van een ongecementeerde TKP rechts. Wel is er een 
osteolytische lijn zichtbaar onder de tibiacomponent, het 
meest uitgesproken aan de laterale zijde (Figuur 1). 
De botscan laat een verhoogde perfusie en diffusie zien 

Fractuur van een Ceramic Coated Implant 
totaleknieprothese

Y.E. Könst, J. PosthumaDeBoer en R. Saouti

Een fractuur van een van de componenten van een knieprothese is een zeldzame complicatie met mogelijke grote 
gevolgen voor de patiënt. 
Een 51-jarige man presenteerde zich met progressieve pijnklachten na plaatsing van een totaleknieprothese (TKP) 
rechts, die elders 2,5 jaar eerder werd geplaatst vanwege een varus gonartrose. Onder verdenking van een loslating 
van de tibiacomponent werd er een revisie van deze prothese gepland. Peroperatief bleek er echter sprake te zijn van 
een fractuur van de femurcomponent ter plaatse van de mediale femurcondyl. Ten gevolge van de onverwachte uit-
gebreide synovitis met botdestructie en onder verdenking van een ‘low grade’ infectie werd er een revisie in 2 tempi 
(‘2-stage’ revision) verricht. 
De reden van het falen van de femurcomponent bij deze patiënt blijft onopgehelderd. Mogelijk dat de keramische 
coating aan bij deze ongecementeerde protheses aanleiding geeft tot een verhoogde kans op een componentfractuur. 
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Figuur 1A en B laten voorachterwaartse en laterale 
röntgenopnamen van de rechter knie zien. 
De stand van de prothese is goed. Er is geen fractuur 
van de prothese zichtbaar. Er is sprake van een osteo-
lytische lijn onder de tibiacomponent. 

www.ntv-orthopaedie.nl/konst1703/i
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ting in dit proces, wordt het metaal ook enigszins 
verdund ter verkrijging van een oppervlaktestruc-
tuur. Vooral op plaatsen waar de prothese door het 
ontwerp al dun is, zoals in de scherpe hoek aan 
de posteromediale zijde van de femurcomponent, 
kan dit een verhoogde kans op materiaalmoeheid 
geven. Doordat de coating poreus is kan er een 
zogenaamd ‘notching’ effect ontstaan, dat de 
component nog meer verzwakt.2,5

Breuken ontstaan veelal op plaatsen waar het 
bot-prothese oppervlak niet volledig aansluit, 
ofwel door malpositie van een component, ofwel 
door uitblijven van botingroei.4 Hierdoor worden 
krachten onevenredig op de component verdeeld, 
waardoor er meer kans is op uitputting van metaal 
en fracturen in de meer belastte gedeeltes. Doordat 
de femurcomponent scherpe hoeken bevat, is het 
bot-prothese contact soms moeilijk volledig te rea-
liseren en in die gevallen dus suboptimaalen wordt 
het materiaal van de prothese blootgesteld aan 
abnormale buigkrachten.3,5 Er wordt gesteld dat 
dit de reden is dat kleine protheses relatief vaker 
falen en gecementeerde protheses juist minder 
vaak omdat deze een betere fixatie hebben en 
daardoor een evenredige krachtenverdeling op het 
materiaal.1

In het geval van ernstige polyethyleenslijtage kan 
botresorptie optreden. Dit leidt tot een verminderd 
aansluiten van bot aan prothese met piekkrachten 
op de prothese.4,5 
Er zijn 3 eerdere casussen beschreven waar een 

ter plaatse van de femurcomponent van de rechter knie. 
Laboratoriumonderzoek is niet afwijkend. 
Onder verdenking van loslating van de TKP werd besloten 
tot revisie. Peroperatief bleek er sprake te zijn van een 
fractuur van het mediale deel van de femurcomponent. 
Macroscopisch was er een uitgebreide synovitis en osteolyse 
van het femur ter plaatse van de componentbreuk  
(Figuur 2). Ter hoogte van het gefractureerde deel van 
de prothese was er geen botingroei zichtbaar. De insert 
vertoonde ernstige slijtage en was aan de mediale zijde 
volledig gedestrueerd. Er werd een kniespacer geplaatst. 
Na negatieve kweken werd er een TKP (Scorpio PS revision, 
Stryker,®) geïmplanteerd (Figuur 3). 

Discussie

Er is weinig literatuur beschikbaar over het falen van 
een CCI TKP. De CCI-prothese is een cobalt-chroom 
legering met een poreuze coating, bestaande uit 
cobalt-chroom en dunne keramiek ter bevordering 
van botingroei in de componenten. In deze casus is 
de oorzaak van de breuk van de femurcomponent 
onduidelijk. 
De incidentie van componentfalen is in de laatste 
jaren afgenomen door de verbetering van metaal-
legeringen.1 Helaas komt deze complicatie nog wel 
voor, vaker bij ongecementeerde dan bij gecemen-
teerde protheses. 
Bij ongecementeerde protheses wordt vaak gebruik 
gemaakt van poreuze coatings. Het aanbrengen van 
deze coatings door ‘insmelting’ is een oorzaak van 
verzwakking van de componenten.3,4 Naast verhit-

Figuur 2A t/m D laten de 
peroperatieve bevindingen 
zien. Er is een fractuur aan 
de posteromediale zijde van 
de femurcomponent (A) met 
volledige destructie van de 
mediale zijde van de insert. 
Er sprake van ernstige oste-
olyse aan de mediale femur-
condyl (B). (C) en (D) laten 
de afzonderlijke delen van 
de prothese zien.

Y.E. Könst, J. PosthumaDeBoer en R. Saouti   ■
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Abstract 

A fracture of the components of a total knee arthroplasty 
is a rare complication with possibly severe consequences 
for the patient. This case describes a 51-year old male 
with persevering complaints of pain two-and-a-half years 
after total knee arthroplasty. Aseptic loosening of the tibial 
component was likely on the basis of a lucent line just un-
derneath the lateral aspect of the tibial component seen 
on X-ray. Normal laboratory values and moderate uptake 
at the site of the tibia on bone scintigraphy supported 
this. Intraoperatively however, there was a fracture at the 
posteromedial corner of the femoral component. After 
exclusion of low-grade infection, a revision total knee ar-
throplasty was implanted in a second stage. 
The improvement of metal alloys has decreased the 
incidence of components fracture significantly. However, 
this rare complication is still encountered. The use of 
coatings in uncemented prostheses facilitates the in-growth 
of bone to the prostheses. The sintering process used to 
apply the coating weakens and thins the material, which 
makes a femoral component more prone to fracture. Other 
causes of fracture of a component include fatigue fractures 
in components in which there is an uneven distribution of 
forces, caused by malposition, absence of bone in-growth 
or excessive strain on the material in obese or very active 
patients. 
In this particular case, the cause of the fracture remains 
unsolved. 
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belangrijke polyethyleen slijtage, geassocieerd 
met botdestructie ter hoogte van de mediale 
condyl, aan de basis zou liggen van de beschreven 
breuk.1,3,6

De vraag die zich stelt of deze botdestructie primair 
of secundair is. We betwijfelen of dergelijke bot-
destructie zo snel na implantatie kan geschieden. 
Onze hypothese is dat dit secundair is ontstaan 
na de componentbreuk, dit in tegenstelling tot 
eerdere casuïstiek.

Conclusie

Ondanks het verbeteren van de gebruikte lege-
ringen komen fracturen van de componenten van 
een TKP nog steeds voor. Het optimaliseren van 
het botcontact gedurende het implantatieproces is 
een belangrijke factor voor het slagen van een TKP. 
Een fractuur van een van de componenten kan op 
een conventionele röntgenopname gemist worden. 
Bij een patiënt met onbegrepen, persisterende 
pijnklachten na plaatsing van een TKP, behoort de 
componentfractuur tot de differentiaal diagnose.

Figuur 3A en B laten voorachterwaartse en lateraal 
röntgenopnamen van de rechter knie zien na implan-
tatie van de revisieprothese, van het type Scorpio PS 
Revision, Stryker®.

■   Fractuur van een Ceramic Coated Implant totaleknieprothese
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Inleiding

Het osteoïd osteoom is een relatief veel voorko-
mende, benigne tumor van jong volwassenen, het 
neemt ongeveer 10-12% van alle benigne bottumo-
ren voor zijn rekening.1,2,3 Jaffe beschreef deze 
entiteit voor het eerst in 1935 als een aparte oste-
oblastische bottumor.4 Osteoïd osteoom treedt ge-
woonlijk op in het tweede en derde decennium en 
de man/vrouw ratio is ongeveer 3:1.1,3 Behandeling 
van deze tumor bestaat uit het chirurgisch verwij-
deren of ablatie door van radio-frequency ablation 
(RFA). Ongeveer 50 tot 60 procent van alle osteoïd 
osteomen bevindt zich in de lange pijpbeende-
ren van de onderste extremiteiten. Het collum 
femoris is de meest voorkomende locatie. In deze 
gevallen is de presentatie meestal typisch. In de 
bovenste extremiteiten zijn de botten rond de 
elleboog de meest voorkomende locatie van het 
osteoïd osteoom. Het klinisch beeld en de rönt-
gendiagnostiek kunnen misleidend zijn, waardoor 
de klachten verward kunnen worden met andere 
vormen van elleboogpathologie. Het stellen van de 
juiste diagnose is hierdoor vaak vertraagd wat een 
significant negatieve impact heeft op de kwaliteit 
van leven voor de patiënt.3,5 Dit artikel beschrijft 
een casus van een osteoïd osteoom bij een co-oexi-
stente artropathie van de elleboog op basis van 
hemofilie.

Ziektegeschiedenis

Een 29-jarige man meldt zich op de polikliniek orthopedie 
met chronische pijnklachten van de linker elleboog. De pijn 
is anderhalf jaar geleden plotseling ontstaan na het optillen 
van een gewicht. Er is sprake van blokkerende momenten, 
nachtelijke pijn en rustpijn. De voorgeschiedenis vermeldt 
hemofilie A met recidiverende bloedingen in de elleboog en 
een progressieve extensiebeperking. Een jaar geleden werd 
een open synovectomie van de linker elleboog uitgevoerd 
vanwege een aanhoudende synovitis.
Lichamelijk onderzoek toont nu geen actieve synovitis. 
Flexie van de elleboog is mogelijk tot 110 graden en er is 
sprake van 30 graden extensiebeperking; pronatie en sup-
pinatie zijn respectievelijk 60 en 80 graden. Palpatie van de 
laterale epicondyl en de proximale ulna is atypisch pijnlijk. 
Er zijn geen neurologische afwijkingen.
Op eerder vervaardigde röntgenfoto worden beginnende 
atrotische veranderingen gezien (Figuur 1). Een eerder ver-
vaardigde MRI scan toont een synovitis beeld met hydrops. 
Op grond van deze bevindingen is in combinatie met de 
klinische symptomen besloten tot een open synovecto-

Osteoïd osteoom bootst hemofilie-artropathie van 
de elleboog na

M.A.A. van Hooft, P.A.M. Kint en D. Eygendaal

Dit artikel beschrijft een casus over een osteoïd osteoom in de elleboog, bij een 29-jarige patiënt met hemofilie A. 
De patiënt presenteerde zich met chronische en nachtelijke pijn van de linker elleboog waarbij er tevens sprake was 
van een functiebeperking. De voorgeschiedenis vermeldde recidiverende bloedingen in de elleboog als gevolg van 
hemofilie. De late diagnose osteoïd osteoom in het proximale deel van de linker ulna werd gesteld doormiddel van een 
botscan en een multislice spiraal CT-scan. De laesie werd CT-geleide chirurgisch verwijderd. De klachten namen af en 
de beweeglijkheid van de linker elleboog nam toe binnen 2 weken na de operatie. Een jaar na de chirurgische excisie 
was de patiënt nog steeds symptoomvrij. De diagnose osteoïd osteoom moet overwogen worden bij jong volwassen 
patiënten met aanhoudende pijn in de elleboog.
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Figuur 1. De conventionele röntgenfoto toont artro-
tische veranderingen, er is geen nidus zichtbaar is.
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Het sclerotische gebied vormt niet een geheel met 
de tumor, maar is een secundair reversibele ver-
andering welke geleidelijk zal verdwijnen wanneer 
de nidus is verwijderd. Het nidusweefsel heeft ge-
woonlijk een diameter van minder dan 1 cm.3 De 
elleboog is een zeldzame locatie voor een osteoïd 
osteoom. Brugera en Newman identificeerde 
slechts 4 osteoïd osteomen onder alle primaire 
tumoren van de elleboog in het Leeds Regional Bone 
Tumour Registry.6 De klinische presentatie bestaat 
over het algemeen uit een progressieve doffe 
en diffuse pijn, welke ’s nachts vaak erger is en 
waarbij NSAID’s verlichting geven.1,5,3 De klinische 
kenmerken lopen vaak voor op de beeldvorming 
wat kan leiden tot vertraging in het stellen van de 
juiste diagnose waardoor patiënten de verkeerde 
behandeling krijgen. Het osteoïd osteoom van de 
elleboog kan zich voordoen als een niet-specifieke 
synovitis. Echter bij aanhoudende pijn en bewe-
gingsbeperking met onbekende oorzaak moet de 
diagnose osteoïd osteoom worden overwogen.2,5 
De patiënt in onze casus had in de voorgeschiedenis 
hemofilie A. Dit is een X-chromosomaal gebonden 
erfelijke stollingsstoornis, gekenmerkt door een 
tekort aan stollingsfactor VIII.7,8 Artropathie als 
gevolg van recidiverende intra-articulaire bloedin-
gen is een veelvuldig voorkomende complicatie bij 
hemofilie en het ellebooggewricht is de op een na 
meest voorkomende plaats. Ernstige artropathie van 
de elleboog gaat gepaard met pijn, stijfheid, be-
wegingsbeperking en chronische synovitis.9,10 Deze 
comorbiditeit maakt het ingewikkeld en vertraagde 
de diagnose osteoïd osteoom in deze casus. 

Radiologie
De radiologische kenmerken van het osteoïd 
osteoom van de elleboog bevat de volgende trias: 
(a) osteosclerose die typerend de nidus omhuld; (b) 
effusie in het gewricht; en (c) periostreactie zowel 
van het direct aangedane als omringende bot. Besef 
van deze kenmerken kan het stellen van de juiste 
diagnose vergemakkelijken.2 Ongeveer een kwart 
van de osteoïd osteomen wordt niet opgemerkt 
op de initiële röntgenfoto. Een CT-scan, skelets-
cintigrafie en MRI-scan zijn dan zinvol. Hoewel 
de MRI-scan van weinig toegevoegde waarde is in 
het diagnosticeren van het osteoïd osteoom, kan 
het wel degelijk nuttig zijn in het aantonen van 
de door het osteoïd osteoom veroorzaakte ontste-
kingsreactie alsmede in het uitsluiten van andere 
aandoeningen.1,3,11

In onze casus kon de nidus niet worden aangetoond 
met de conventionele röntgenopname. Vanwege 
de aanhoudende klinische symptomen werd er 
een skeletscintigrafie verricht waaruit bleek dat 
er sprake was van een verhoogde opname van ra-

mie. Deze synovectomie heeft geen effect gesorteerd op 
de klachten van patiënt. Drie maanden na deze operatie-
ve ingreep wordt er een skeletscintigrafie gemaakt welke 
een circumscript hyperemisch en metabool actief focus in 
de linker proximale ulna laat zien. Een multislice spiraal 
CT-scan wordt gedaan en toont vroegtijdige degenera-
tieve veranderingen ter hoogte van het linker elleboog-
gewricht met tekenen van arthritis. Maar het bevestigde 
ook de diagnose osteoïd osteoom in de proximale ulna met 
een duidelijk verkalkte centrale nidus net distaal van het 
proximale radio-ulnaire gewricht en omgevende periost-
reactie. De laesie heeft een afmeting van 12 x 8 mm en 
word CT-geleide gecuretteerd (Figuur 2). Een deel van het 
verwijderde weefsel wordt opgestuurd voor histologisch 
onderzoek, hieruit wordt geconcludeerd dat er sprake 
was van stukjes spongiosa met sclerotische veranderin-
gen zonder specifieke kenmerken. Een second opinion bij 
de Nederlandse commissie voor beentumoren bevestigt 
de diagnose osteoïd osteoom ondanks dat ook zij dit niet 
kunnen bekrachtigen met de uitkomsten van het door hen 
zelf uitgevoerde histologisch onderzoek. 
Twee weken na de operatie is de pijn afgenomen en de 
functie van de linker elleboog verbeterd. Flexie is dan 
mogelijk tot 120 graden en er is een extensiebeperking 
van 20 graden. Tevens is er op de röntgenfoto van de linker 
elleboog na de operatie een afname te zien van de scle-
rosering in de proximale ulna. Een jaar na de chirurgi-
sche excisie van de laesie is de patiënt pijnvrij en wordt 
ontslagen uit de follow-up.

Discussie

Het osteoïd osteoom is een benigne primaire 
beentumor die bestaat uit een goed afgebakende 
osteoblastische massa, nidus genoemd, omgeven 
door een aparte zone met reactief sclerotisch bot. 

Figuur 2. Multislice CT-scan toont het osteoïd osteoom 
aan.

■   Osteoïd osteoom bootst hemofilie-artropathie van de elleboog na
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sche bevestiging niet altijd noodzakelijk om de 
diagnose osteoïd osteoom te kunnen stellen.

Abstract

We describe a case of osteoid osteoma of the elbow in a 
patient with haemophilia A. The patient presented with 
chronic and nocturnal pain of the left elbow and a decreased 
range of motion. The history reports recurrent bleedings in 
the elbow as a consequence of haemophilia. A bone scan 
and a multislice spiral CT scan established the diagnosis of 
osteoid osteoma in the proximal part of the left ulna. The 
lesion was surgical removed under CT-guidance. Within two 
weeks after the operation the complaints decreased and the 
range of motion of the left elbow improved. At follow up 
one year after surgery the patient was still symptom free. A 
diagnosis of osteoid osteoma of the elbow should be consi-
dered in young adult patients with persistent elbow pain.
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dio-isotopen. Een multi-slice CT-scan kon de nidus 
nauwkeurig lokaliseren en de betrekkingen met 
de omgevende anatomische structuren zichtbaar 
maken wat waardevol is voor de preoperatieve 
planning.5

Histologie
Het osteoïd osteoom is samengesteld uit een 
centrale kern van goed gevasculariseerd osteoïd 
weefsel (nidus), omgeven door een perifere zone 
van reactief sclerotisch bot. Microscopisch bestaat 
de nidus uit dunne trabeculae gelijkmatig verdeeld 
in los stromaal gevasculariseerd bindweefsel. 
De trabeculae zijn gewoonlijk dun en de grote 
varieert per laesie maar ook per lokatie in dezelfde 
nidus. Het centrale deel van de nidus is sterk ge-
ossificeerd en minder cellulair in vergelijking tot 
het meer cellulaire en minder gemineraliseerde 
perifere deel.3,5

Ofschoon de diagnose osteoïd osteoom in onze casus 
zowel op basis van het klinisch beeld als door rönt-
genologisch onderzoek kon worden gesteld, werd 
dit niet bevestigd door de patholoog. Toch namen 
de pijnklachten af en verbeterde de functie van 
de elleboog na chirurgische verwijdering. Volgens 
gegevens uit de Mayo clinic lukt het in bijna 20 % 
van de gevallen niet om na chirurgische exploratie 
de typische nidus van het osteoïd osteoom histolo-
gisch aan te tonen.3 Aanhouden van klachten na de 
operatie kan betekenen dat de nidus niet of niet 
volledig is verwijderd en dat alleen het omliggen-
de reactieve bot werd geëxcideerd. Er zijn echter 
patiënten die na de operatie volledig klachtenvrij 
zijn zonder de histopathologisch bevestiging van 
een osteoïd osteoom nidus. Hier zijn verschillen-
de oorzaken voor mogelijk: De nidus kan zo klein 
zijn in verhouding tot de weelderige omgeving van 
sclerotisch bot, zodat het wel verwijderd is maar 
niet herkend door de chirurg en daardoor niet 
verzonden voor pathologisch onderzoek. De nidus 
kan aanwezig zijn in het monster maar worden 
gemist bij het histologisch onderzoek. Of door 
schade aan het broze weefsel, waardoor het zich 
niet leent voor een juiste pathologische interpre-
tatie.12 

Doormiddel van deze casus benadrukken we twee 
belangrijke punten. Ten eerste is het belangrijk 
dat bij een jongvolwassen patiënt met chronische 
en nachtelijke pijn in de elleboog en in de voorge-
schiedenis hemofilie, er ook gedacht moet worden 
dat het mogelijk om een osteoïd osteoom van de 
elleboog kan gaan. Ten tweede is histopathologi-
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Inleiding 

Schotverwondingen in Nederland worden met 
name veroorzaakt door vuurwapens met lage af-
vuursnelheid (low velocity). De ernst van de be-
schadiging wordt voornamelijk bepaald door be-
trokkenheid van vitale structuren in het lichaam.1 
In Nederland wordt in toenemende mate gebruik 
gemaakt van vuurwapens bij geweldsmisdrijven 
gelijk aan trends in andere landen.1,2 Daarentegen 
is het aantal klinische en dagopnamen in Nederland 
met ICD-9 code ‘Aanslag met vuurwapens en explo-
sieven’ sinds 1993 gedaald.3 Het laatste decennium 
is ‘gebruik van vuurwapens’ als geregistreerde 
doodsoorzaak in aantal gelijk gebleven.4 
Het is van belang om het letsel van schotverwondin-
gen adequaat in te schatten. Kennis van de pathome-
chanismen en de pathofysiologie is daarbij erg be-
langrijk.5 Aangezien extremiteiten het meest worden 
geraakt heeft de orthopedisch chirurg niet zelden 
een belangrijke rol in het behandelingstraject.2 

Ziektegeschiedenis 

Een 69-jarige man werd op de afdeling Spoedeisende Hulp 
(SEH) gezien met een schotverwonding. Patiënt was bij een 
drijfjacht betrokken en werd op een afstand van ongeveer 
4 meter in zijn rechter enkel geraakt door een hagelschot. 

Enkeldestructie door hagelschotverwonding 

R.J.L.L. van de Kimmenade, D. Groot en S. Kaarsemaker
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daarom een casus van een 69-jarige man met een hagelschotverwonding van zijn rechter enkel. Behandeling bestond 
uit meerdere operatieve ingrepen, nettoyages en een triple arthrodese gecombineerd met een vrije spierlap door de 
plastisch chirurg, resulterend in een pijnloze triple arthrodese van de rechter enkel. Naar aanleiding van deze casus 
wordt een overzicht van de literatuur gegeven. 

Drs. R.J.L.L. van de Kimmenade, semi-arts orthopedie, 
afdeling orthopedie Viecuri Medisch Centrum voor Noord-
Limburg, Tegelseweg 210, 5912 BL Venlo. 
[thans anios Orthopedie, Diakonessenhuis Utrecht, 
Bosboomstraat 1, 3582 KE Utrecht]
Drs. D. Groot, aios orthopedie en drs. S. Kaarsemaker, 
orthopedisch chirurg, afdeling orthopedie, Viecuri Medisch 
Centrum voor Noord-Limburg, Tegelseweg 210, 
5912 BL Venlo.
Correspondentie: drs. R.J.L.L. van de Kimmenade
E-mail: robertvandekimmenade@gmail.com

N
ed

er
la

nd
s T

ijdschrift voor O
rthopaedie

Hij was ABC-stabiel met een maximale EMV-score en gaf aan 
alleen pijn in de rechter voet te hebben. Bij lichamelijk 
onderzoek werd een grote wond gezien waarbij er distaal 
van de wond geen pulsaties werden gevoeld (Figuur 1). 
De voet voelde warm aan en de capillary refill was goed. 
Overig lichamelijk onderzoek liet geen afwijkingen zien. 
De medische voorgeschiedenis vermeldt diabetes mellitus 
en colitis ulcerosa. Medicatie gebruik bestond uit Asacol, 
Amaryl, Ascal, Norvasc, Pantozol en Simvastatine. De rönt-
genopname van de rechter voet liet een bimalleolaire enkel 
fractuur zien, de beoordeling van de talus werd bemoei-
lijkt door multipele hagelkogels (Figuur 2). Drie kogeltjes 
werden op de SEH verwijderd ten behoeve van forensisch 
onderzoek. Er werd een operatieve nettoyage verricht. De 
talus bleek volledig verbrijzeld en werd verwijderd. De ta-
lusfragmenten werden ingevroren om in later stadium als 
autograft te dienen. De verwrongen kogelhuls werd in de 
weke delen ventraal van de achillespees aangetroffen en 
verwijderd (Figuur 3). Fixatie van de mediale malleolus 
volgde en ter overbrugging van het enkelgewricht werd 
een fixateur externe geplaatst van het onderbeen naar 
de calcaneus. Er werden garacolmatjes in de wondholte 
achtergelaten. Nabehandeling bestond uit 2 weken Flagyl 
en Zinacef intraveneus, later omgezet in Tarivid per os 
gedurende 8 weken. De postoperatieve röntgenopname 
toonde een acceptabele stand van fractuur en osteosynthe-
semateriaal, de nog achtergebleven hagelkorrels werden 

Figuur 1. Hagelschotverwonding rechter enkel.

www.ntv-orthopaedie.nl/kimmenade1703/i
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verdween. Momenteel gaat het met patiënt erg goed. Zijn 
actieradius is de laatste jaren duidelijk toegenomen. In zijn 
ADL is hij volledig zelfstandig. Patiënt is na zijn ongeluk 
niet meer actief geweest in de jachtsport. 

Discussie

Bij patiënten met schotverwondingen staan naast 
stabilisatie van de patiënt de anamnese en het 
algemeen lichamelijk onderzoek centraal.6 Bij 
schotverwondingen dient men hierin aandacht te 
geven aan verschillende aspecten (Tabel1).1,2,6,7 
Vuurwapens kan men op basis van afvuursnelheid 
onderverdelen in categorieën, deze verschillen 
overigens wel per literatuurbron.1,7,8,9 Bij ‘Low-
velocity’-vuurwapens ligt de snelheid onder de 
610m/s (<2000ft/s); hieronder vallen vrijwel alle 

niet verwijderd (Figuur4). Drie maanden na het ongeval 
vond een tweede operatie plaats in samenwerking met de 
plastisch chirurg. Een preoperatieve angiografie liet een 
afgesloten a. tibialis anterior zien, waarbij de doorganke-
lijkheid van de a. tibialis posterior en de a. fibularis goed 
waren. Er werd een triple-artrodese verricht met behulp 
van autograft van de ingevroren talus. Het wonddefect 
werd bedekt met een vrije spierlap (Figuur 5). Om de be-
oordeling van de vitaliteit van de vrije lap goed mogelijk 
te maken werd besloten om pas na 14 dagen gipsimmobi-
lisatie te starten gedurende 3 maanden. Bij de 1-jaarsfol-
low-up was de artrodese geconsolideerd maar hield patiënt 
pijn aan de laterale zijde van de voet. Twee schroeven en 
enkele hagelkogeltjes werden verwijderd waarop deze pijn 

Figuur 2. Preoperatieve röntgenopnamen. 
A. AP-opname; B Laterale opname rechter enkel.

Figuur 3. Hagelpatroon met daarbij losse kogeltjes. 
Daarnaast werd een stukje laars (1) en twee delen van 
de spijkerbroek (2) uit de wond verwijderd.

A B

1

2

Figuur 5. Röntgenopnamen na triple artrodese. 
A. AP-opname; B. Laterale opname.

A B

Figuur 4. Postoperatieve röntgenopnamen rechter 
enkel. A. AP-opname; B. Laterale opname.

A B

R.J.L.L. van de Kimmenade, D. Groot en S. Kaarsemaker   ■

Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 17, Nr 3, september 2010 ■   129



Get a Grip...Now!

Introducing Tritanium Primary, the Acetabular System that offers:

· Enhanced fixation for Primary procedures
· Commercially Pure Titanium for long term biocompatibility
· High Porosity (72%) and a high coefficient of friction (1.01)

Tritanium - The biologically-inspired 3D Fixation Technology  
that helps Get a Grip...

Tritanium

Stryker Nederland BV  Koeweistraat 8, 4181 CD Waardenburg, t: +31 (0) 418 569700, f: +31 (0) 418 569888  www.stryker.eu

A surgeon is the best person to decide with the patient which treatments and products are right for them. Surgeons must always rely on their own clinical judgment when deciding 
which treatments and procedures to use with patients. Copyright © 2009 Stryker. Stryker Corporation or it’s divisions or other corporate affiliated entities own, use or have 
applied for the following trademarks or service marks: Stryker, Tritanium.



Get a Grip...Now!

Introducing Tritanium Primary, the Acetabular System that offers:

· Enhanced fixation for Primary procedures
· Commercially Pure Titanium for long term biocompatibility
· High Porosity (72%) and a high coefficient of friction (1.01)

Tritanium - The biologically-inspired 3D Fixation Technology  
that helps Get a Grip...

Tritanium

Stryker Nederland BV  Koeweistraat 8, 4181 CD Waardenburg, t: +31 (0) 418 569700, f: +31 (0) 418 569888  www.stryker.eu

A surgeon is the best person to decide with the patient which treatments and products are right for them. Surgeons must always rely on their own clinical judgment when deciding 
which treatments and procedures to use with patients. Copyright © 2009 Stryker. Stryker Corporation or it’s divisions or other corporate affiliated entities own, use or have 
applied for the following trademarks or service marks: Stryker, Tritanium.



 Vol
 17

sept
  ’10

Munitie van een hagelgeweer bestaat uit een huls 
met daarin enkele honderden kleine stalen of loden 
kogeltjes. Wanneer deze de loop verlaten versprei-
den deze kogeltjes zich op conische wijze waarbij 
zij veel snelheid verliezen. Bij een hagelschot 
op korte afstand is de weefselschade maximaal. 
De reden hiervan is tweeledig. Ten eerste is de 
snelheid van de projectielen nagenoeg gelijk aan 
de snelheid waarmee het patroon de loop verlaat.10 

Ten tweede gedragen de kogeltjes en huls zich als 
één massa bij een schot op korte afstand.10 Beide 
zorgen voor een toename van kinetische energie en 
dus meer weefselschade.
Bij inspectie is de intredewond rond van vorm en 
meestal kleiner dan de uittredewond, waarbij de 
uittredewond een grillig aspect heeft. Aan de hand 
van de intredewond en huid kan een schatting 
gemaakt worden van de afstand waarop een pro-
jectiel is afgevuurd. Wanneer de loop zich dicht bij 
de huid bevond dan is de huid meestal zwart van 
kleur en zijn er kruidresten zichtbaar in de wond.7 
Bij schotverwondingen gaat 10-16% gepaard met 
vaatletsel.9 Gecombineerde vaat- en skeletafwij-
kingen bij dit soort traumata resulteert bij 70% van 
de gevallen in een amputatie. Indien een van beide 
geïsoleerd voorkomt is dit percentage ongeveer 
5%.9 Indien vaatherstel geïndiceerd is dient men op 
voorhand aanwezige fracturen te stabiliseren. De 
herhaalde bewegingen gedurende het zetten van de 
fractuur kan de vasculaire reconstructie verstoren.7 
Bij 25% van de schotverwondingen aan de extremi-
teiten wordt neurologisch letsel gevonden.9 Vaak 
is er sprake van neuropraxie die spontaan kan 
herstellen.7 Een operatie is geïndiceerd indien er 
sprake is van progressie van symptomen. Dit kan 
ontstaan door een ruimte innemend proces, bij-
voorbeeld een hematoom, welke druk uitoefent op 
neurologische structuren.2,7

Fracturen veroorzaakt door het gebruik van vuur-
wapens dienen beschouwd te worden als open 
fracturen. Volgens het classificatiesysteem van 
Gustilo en Anderson worden ‘Low-velocity’-
schotverwondingen die minder dan 8 uur bestaan 
geclassificeerd als Type I verwondingen. Wanneer 
deze langer dan 8 uur bestaan als Type II. ‘High-
velocity’-schotverwondingen worden geclassifi-
ceerd als Type III.2,9

Behandeling van Type I fracturen bestaat uit een 
oppervlakkig debridement gevolgd door steriel 
verbinden.2,7,9 Wanneer er sprake is van een in-
stabiele fractuur dient men deze operatief te 
fixeren.2,5,7,9 Bij twijfel over de uitgebreidheid 
van de verwondingen is operatieve exploratie ge-
indiceerd.9 
‘High-velocity’- en hagelschotverwondingen ver- 
eisen meer aandacht, mede door de grotere weke-

handvuurwapens en hagelgeweren.1,8 Bij ‘High-
velocity’-vuurwapens is deze groter dan 610m/s 
(>2000ft/s), hieronder vallen jachtgeweren en 
militaire wapens.1,8 De weefselschade wordt 
bepaald door de hoeveelheid kinetische energie 
welke wordt geabsorbeerd door het weefsel. Deze 
energie kan men berekenen met behulp van de 
formule van Newton: kinetische energie (E) = 0.5 
x M x V2 (waarbij M de massa en V de snelheid van 
de kogel is).1,2,6,10 Bij projectielen afgeschoten 
door ‘low-velocity’-vuurwapens blijft de schade 
doorgaans beperkt tot het traject van de kogel. 
Men spreekt van directe schade. Zenuwen, pezen 
en elastische vaten worden meestal weggedrukt 
uit het traject.5 Directe schade neemt toe indien 
het projectiel een grotere diameter krijgt, bijvoor-
beeld door vervorming van de kogel.
‘High-velocity’-vuurwapens veroorzaken daarnaast 
ook indirecte schade, veroorzaakt door het 
fenomeen cavitatie. Hierbij wordt de grotere hoe-
veelheid kinetische energie doorgegeven aan de 
omliggende structuren, zodat een tijdelijke holte 
ontstaat. Deze kan wel 30 maal groter zijn dan de 
diameter van het projectiel.1,2 Na enige millise-
conden collabeert deze tijdelijke holte, waarna 
een definitieve holte ontstaat. Hierbij kan een va-
cuümfenomeen optreden waarbij corpora aliena 
dieper de wond in kunnen migreren.1,2 Overdracht 
van energie is groter naarmate de kogel meer wordt 
afgeremd in het lichaam.2 Dit gebeurt bijvoorbeeld 
wanneer een kogel in contact komt met benige 
structuren. Daarbij kan de kogel een gedeelte 
van zijn kinetische energie overdragen waardoor 
secundaire projectielen ontstaan, welke naar on-
voorspelbare plaatsen in het lichaam wegschieten 
en schade veroorzaken.1,2

Tabel 1. Aandachtspunten anamnese en lichame-
lijk onderzoek

Anamnese
 Type vuurwapen en kaliber van de kogels
 Afstand tussen vuurwapen en patiënt 

Lichamelijk onderzoek
 Inspectie van de kleding
 Wonden [intrede- en uittredewond]
 Inschatting maken van het weefselverlies
 Probeer vermoedelijke baan van de kogel[s] door  
 lichaam na te gaan
 Neurovasculaire beoordeling (overweeg consulta- 
 tie vaatchirurg en/of neurochirurg)

Medicolegale overwegingen bij behandeling

■   Enkeldestructie door hagelschotverwonding
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Voorop staat dat de behandeling zich moet richten 
op de verwondingen. Echter kan kennis van pa-
thomechanismen en de pathofysiologie een handvat 
zijn voor een juiste inschatting van het letsel. 

Abstract

During the last years the number of admissions caused 
by the use of firearms in hospitals has decreased. On the 
principle of this fact we could suggest that medical practi-
tioners are not often confronted with patients with gunshot 
injuries. Due to this reason a case is described of a 69-year-
old man with a gunshot wound to his right ankle caused by a 
shotgun. Treatment consisted of several operations, surgical 
debridements and a triple arthrodesis combined with a free 
flap performed by the plastic surgeon. This resulted in a 
painless triple arthrodesis of the right ankle. The literature 
will be discussed. 
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Tabel 2. Richtlijnen documentatie schotverwon-
ding voor Justitie1

Knip niet door kogelgaten in de kleding, kruitsporen 
kunnen fungeren als bewijsmateriaal

Probeer kogels te verwijderden gedurende de 
operatie/debridement en zorg dat ze niet beschadi-
gen. Bewaar de kogels droog.

Documenteer accuraat en leg de plaats van intrede 
in lichaam, vermoedelijke traject van projectiel 
in lichaam en uittredewond in een schematisch 
tekening vast. Leg dit, indien mogelijk, fotografisch 
vast. 

Tabel 3. Symptomen van loodvergiftiging14

Verminderd IQ, uitslag, irritatie, slapeloosheid, 
sloomheid of juist hyperactiviteit, slechte eetlust 
en hoofdpijn. 

Blootstelling aan hoge concentraties kan leiden tot 
buikpijn, beschadiging van het zenuwstelsel, en 
hersenontsteking. 

Blootstelling aan extreem hoge concentraties kan 
leiden tot stuipen, coma, en zelfs tot de dood. 

Bij chronische blootstelling is een blauwe lijn om 
het tandvlees zichtbaar. Het kan leiden tot bescha-
diging van de hersenen, nieren, zenuwen en rode 
bloedcellen.

delenschade. Externe fixatie is de eerste keuze bij 
instabiele type II en III fracturen.2 Bij hagelschoten 
op korte afstand dient men altijd te zoeken naar de 
patroonhuls, deze kan tot ernstige diepe infecties 
leiden.1,6 
Het is raadzaam zaken vast te leggen ten behoeve 
van eventueel vervolgonderzoek door justitie/politie 
indien dit niet intervenieert in de zorg (Tabel 2). 
Kogels, welke niet gesteriliseerd worden door ver-
branding en frictie in het vuurwapen, zijn vectoren 
voor infectie.7 Voor de antibiotische behandeling 
bij ‘Low-velocity’-verwondingen aan de onderste 
extremiteit bestaat geen eenduidige richtlijn.5,7 
‘High-velocity’- en hagelschotverwondingen dienen 
behandeld te worden met intraveneus toegediende 
breedspectrumantibiotica.5,7 
Over het al dan niet in situ laten van kogels, 
met het risico op loodvergiftiging, verschillen de 
meningen.11,12,13 Indien het verwijderen van pro-
jectielen gepaard gaat met meer wekedelenschade 
wordt dit ontraden.9 Kogeltjes van hagelpatronen 
worden vaak vervaardigd van bismut en veroor-
zaken dan dus geen loodvergiftiging. Indien een 
patiënt zich presenteert met symptomen passend 
bij loodintoxicatie is aanvullende diagnostiek geïn-
diceerd (Tabel 3.).11 
Complicaties geassocieerd met schotverwondingen 
in de extremiteiten op korte termijn zijn ischemie, 
compartiment syndroom en gangreen. Op lange 
termijn zijn dit posttraumatische dystrofie, chro-
nische pijn, contracturen, verminderde functiona-
liteit en amputaties.2

Conclusie
Schotverwondingen komen in Nederland relatief 
weinig voor en derhalve bestaat er vaak een gebrek 
aan ervaring omtrent de behandeling hiervan. 
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Inleiding

De femorotibiale ankylose is een zeer zeldzame 
aandoening die wordt gekenmerkt door een flexie-
deformiteit van het kniegewricht. De etiologie 
van deze malformatie, die uni- of bilateraal kan 
voorkomen, is niet bekend. Er kan sprake zijn van 
een geïsoleerde skeletafwijking als gevolg van een 
focaal embryonaal defect, dan wel is de ankylose 
van het kniegewricht onderdeel van een meer ge-
generaliseerde aandoening. 
Eén van deze aandoeningen is het Roberts syn-
droom, een zeldzame autosomaal recessieve af-
wijking, welke overigens voor het eerst werd be-
schreven door Virchow in 1898 en later pas door 
Roberts in 1919. Een synoniem is het pseudotha-
lidomide syndroom, omdat de aandoening lijkt op 
die werd veroorzaakt door de inname van thali-
domide tijdens de zwangerschap. Het syndroom 

wordt gekarakteriseerd door craniofaciale anoma-
lieën, oromandibulaire hypogenesis, tetraphoco-
melia, waarbij de bovenste extremiteiten meestal 
ernstiger zijn aangedaan dan de onderste, een 
verminderde lengtegroei zowel pre- als postnataal 
en milde tot ernstige mentale retardatie.1-6 De 
levensverwachting varieert van prenataal overlij-
den tot volwassenheid. Prenatale diagnostiek kan 
worden verricht door het analyseren van het ESCO2 
gen.7 De behandeling richt zich vooral op chirurgi-
sche correcties van aangezicht- en extremiteitaf-
wijkingen. Over het soort operaties en het tijdstip 
ervan bestaat geen consensus.
Wij beschrijven een casus van een kind met het 
Roberts syndroom en een beiderzijds optredende fe-
morotibiale ankylose. Daarnaast had zij ook andere 
anomalieën passend bij het Roberts syndroom. 
Patiënte werd naar ons verwezen vanwege pijn-
klachten in de linker knie.

Ziektegeschiedenis

Patiënte was à terme geboren in stuitligging. Zij was het 
3e kind van consanguïne, Tunesische ouders. De eerste 2 

Femorotibiale ankylose bij een kind met het 
Roberts syndroom

A.L. van der Zwan en S.J. Ham

De femorotibiale ankylose is een zeldzame aandoening die meestal een onderdeel is van een gegeneraliseerde 
afwijking. Wij beschrijven een ziektegeschiedenis van een 15 jarige patiënte. Zij had een pijnlijke linker knie bij een 
dubbelzijdige femorotibiale ankylose in 90 graden bij het Roberts syndroom. Er werd gekozen voor een conservatieve 
behandeling. Operatief ingrijpen moet gericht zijn op het verbeteren van de mobiliteit.

Drs. A.L. van der Zwan, orthopedisch chirurg/chef de 
clinique en dr. S.J. Ham, orthopedisch chirurg, 
Afdeling Orthopaedie, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, 
Postbus 95500, 1090 HM Amsterdam.
Correspondentie: dr. S.J. Ham Afdeling Orthopaedie
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Figuur 1. Aplasie van de radius, hypoplasie van de ulna 
en dysmorfie van de handen.
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corneatroebeling. De klinische bevindingen pasten bij het 
Roberts syndroom. Klinisch genetisch onderzoek bevestigde 
de diagnose. Lichamelijk onderzoek na 2 weken toonde 
een beperkte functie van de schouders en ellebogen met 
verkorting van de onderarmen en een radiair deviatiestand 
van de dysmorfe handen. Er was een sterk beperkte functie 
van de heupgewrichten. Aan de rechter zijde was er sprake 
van een ankylose van het kniegewricht in 90° flexie, links 
bestond er nog een gering bewegingstraject van 80-100° 
flexie. Röntgenfoto’s toonden beiderzijds aplasie van de 
radius en hypoplasie van de ulna, een normale contour van 
het femur,  ontbreken van het kniegewricht, anterieure 
bowing van de tibiae en fibula-aplasie (Figuren 1 en 2). De 
talus en calcaneus stonden in forse valgusstand. Er werd 
gestart met fysiotherapie, waardoor de functie van de ge-
wrichten verbeterde, behalve van de knieën en heupen. Op 
de leeftijd van 2 jaar stonden de heupen in 45° abductie en 
90° exorotatie (Figuur 2b). Vanwege de matige heupfunctie 
werd er geen correctie van de contracturen van de knieën 
overwogen omdat niet werd verwacht dat zij ambulant zou 
kunnen worden. Tevens bleek zij mentaal geretardeerd te 
zijn. Op de leeftijd van 5,5 jaar werd opnieuw afgezien van 
een correctie-osteotomie van de knieën, mede doordat zij 
met een elektrische rolstoel goed  kon functioneren. Zij kon 
niet lopen maar kroop op haar knieën (Figuur 2C). Nadat zij 
was uitgegroeid had zij een ankylose van beide knieën in 
90° flexie. Rechts kon zij wel op haar been staan, links niet 
door een forse bowing van de tibia. Zij droeg een prothe-
sevoorziening, waarop de linker knie steunde. Aanvankelijk 
kon zij hiermee goed mobiliseren. Door een bursitis preti-
biale op 15-jarige leeftijd ontstonden anterieure pijnklach-

kinderen waren gezond. Er was geen prenatale diagnos-
tiek verricht. Bij de geboorte was het gewicht 1535 gram 
bij een lengte van 30 cm en een schedelomtrek van 30,6 
cm. Er bleek onmiddellijk sprake te zijn van multipele con-
genitale afwijkingen waaronder skeletafwijkingen zoals 
bilaterale aplasie van de radius en de fibula en ankylose 
van de knieën. Tevens bestond er een bilaterale cheilog-
natoschizis met een intact palatum, hyperthelorisme en 

Figuur 2A. Beenopname vlak na de geboorte. O.a. De 
heupen in 90 graden exorotatie, ontbreken van het 
kniegewricht, fibula aplasie en anterieure bowing van 
de tibia. 

Figuur 2B. De knieën in 90 graden flexie op de leeftijd 
van 2 jr.

Figuur 2C. Op de leeftijd van 5 1/2 jr.

■   Femorotibiale ankylose bij een kind met het Roberts syndroom
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ten van de linker knie. Een echo toonde een verdikte bursa 
pretibiale zonder afwijkingen. Een röntgenfoto toonde 
een volledige femorotibiale ankylose (Figuur 3). De klacht 
verdween 2 maanden na het aflaten van de prothese. Voor 
het aanpassen van haar brace en verdere controle ging zij 
naar haar orthopedisch instrumentmaker. Zij werd tot op 
heden niet meer poliklinisch teruggezien.

Discussie

De femorotibiale ankylose, ook synostose genoemd, 
is weinig beschreven in de literatuur. Meestal betreft 
het dan case-reports over patiënten met het Roberts 
syndroom, ofschoon de aandoening ook is beschre-
ven in het kader van het TAR syndroom (throm-
bocytopenia-absent radii) en het SC-phocomelia 
syndroom.6,10 Consanguïniteit, zoals in onze casus, 
is bij patiënten met het Roberts syndroom vaker 
beschreven.11,12,13 Er zijn meerdere case-reports 
over de operatieve behandeling van de femorotibi-
ale ankylose. Eylon et al. beschreven de operatieve 
behandeling van een dubbelzijdige femorotibiale 
ankylose bij een patiënte met het syndroom van 
Roberts.5 Op bijna 6-jarige leeftijd werd bij haar 
een dubbelzijdige correctie uitgevoerd; de benige 
ankylose werd geëxcideerd en fixatie dmv k-draden 
en gipsimmobilisatie leidde uiteindelijk tot conso-
lidatie in een rechte stand na 8 weken. Yaniv et al. 
beschreven een casus waarin succesvol een unilate-
rale knie ankylose bij een verder gezonde patiënt 
gradueel gecorrigeerd werd met behulp van een 
Ilizarov-frame op de leeftijd van 2 jaar.8  Al Kaissi et 
al. beschreven een 2-jarige jongen met het Roberts 

Figuur 3. Volledige 
ankylose van het 
kniegewricht.

syndroom en een gefixeerde flexiedeformiteit van 
beide knieën waarbij links meer was aangedaan.11 
Een geplande operatieve correctie d.m.v. een qua-
driceps split en excideren van de synostosis was nog 
niet verricht. Ryan et al. rapporteerden over twee 
patiënten met meerdere bilaterale malformaties 
die niet binnen een specifiek syndroom vielen.9 In 
de eerste casus werd geen correctie verricht omdat 
de beschreven patiënte met haar voeten de hand-
functie had overgenomen bij  afwezigheid van de 
onderarmen. Door het corrigeren van de kniestand 
zou deze functie verloren zijn gegaan. Bij de tweede 
patiënt was de flexiestand van de knie slechts 
20 graden en dit behoefte geen correctie. Bij de 
door ons beschreven patiënte werd in het verleden 
besloten geen operatieve correctie van de stand 
van de ankylose te verrichten in verband met de 
slechte heupfunctie en de tibiale bowing. Daardoor 
viel het niet te verwachten dat haar mobiliteit veel 
zou toenemen bij het rechtzetten van de knieën. 
Doordat men tevreden was over de situatie in de 
rolstoel en de mentale ontwikkeling ook verbeterde 
door speciaal onderwijs werd voor een conservatief 
traject gekozen. De pijnklachten die leidden tot 
de meest recente verwijzing werden veroorzaakt 
door een pretibiale bursitis, die werd veroorzaakt 
door druk in de aangemeten prothese. De klachten 
verdwenen door conservatieve maatregelen.
Met de toegenomen overlevingskans van kinderen 
met het syndroom van Roberts neemt de indicatie 
voor het corrigeren van de knie-ankylose ook toe. 
Het uitgangspunt voor een operatie dient echter 
verbetering van de mobiliteit te zijn.

A.L. van der Zwan en S.J. Ham   ■
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Abstract

Femoraotibial ankylosis is a rare condition which is usually 
part of a generalised syndrome. We describe the case of a 15 
year old patient. She had a painful left knee by a bilateral 
femorotibial ankylosis of 90 degrees as part of  Roberts 
syndrome. She was treated conservatively. Operative 
treatment should be focused on improving of mobility.
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Inleiding

Het laagdrempelig vervaardigen van MR-
beeldvorming van de knie heeft de kans op het 
diagnosticeren van spontaan botoedeem aan-
merkelijk verhoogd. Dit brengt een diagnostisch 
dilemma met zich mee; betreft het hier spontaan 
botoedeem, oedeem van traumatische aard, een 
voorstadium van osteonecrose of anderszins? Sinds 
de eerste beschrijving van regionaal migrerende 
osteoporose door Duncan et. al. in 1967 is dit ziek-
tebeeld met enige regelmaat in de literatuur be-
schreven.1-3,5 Vaak betreft het hier een aandoening 
die migreert tussen gewrichten van de onderste ex-
tremiteit. Wij brengen u de casus van een 56-jarige 
man met een opvallend intra-articulair migrerend 
botoedeem van de knie.

Ziektegeschiedenis

Een 56-jarige man presenteerde zich op de polikliniek or-
thopedie met heftige pijnklachten van de linker knie. Deze 
pijnklachten waren spontaan ontstaan, er was met name 
geen voorafgaand trauma. Patiënt had geen relevante voor-
geschiedenis en gebruikte geen medicijnen.
Bij lichamelijk onderzoek werd een forse hydrops van de 
linkerknie waargenomen, bij palpatie was er een duidelijke 
drukpijn aan de mediale zijde. De stabiliteit van het knie-
gewricht was intact, de meniscustesten waren negatief. 
Conventionele röntgendiagnostiek van de linkerknie liet 
geen afwijkingen zien. Laboratorium onderzoek werd niet 
verricht.

Intra-articulair migrerende artralgie

F.J. Wessels, M. Nix, A.B. Stibbe en R.D.A. Gaasbeek

Regionaal migrerende osteoporose is een zeldzame aandoening en behoort tot het spectrum van het beenmergoedeem 
syndroom (BMES). Vroege differentiatie tussen een benigne beenmergoedeem syndroom en osteonecrose is van belang 
om onnodige behandeling te voorkomen. Deze ziektegeschiedenis toont een bijzondere migratie van beenmergoe-
deem in het kniegewricht en de waarde van MRI in de diagnostiek.
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De diagnose bleef vooralsnog onduidelijk en mede gezien 
de heftige pijnklachten van patiënt werd besloten tot aan-
vullende beeldvorming middels MRI. Deze werd 3 weken na 
het eerste poliklinische consult vervaardigd. Naast enige 
hydrops van het linker kniegewricht toonden de opnamen 
een fors beenmergoedeem in de mediale femurcondyl 
(Figuren 1 en 2). Het kraakbeen van de femurcondylen was 
beiderzijds wat slank, maar een kraakbeendefect werd 
niet waargenomen (Figuur 3). De kruisbanden, collaterale 
banden en menisci waren allen intact. 
Concluderend bleek er bij patiënt sprake te zijn van niet-
traumatisch, beenmergoedeem van de mediale femur-
condyl. Qua lokatie overeenkomend met de heftige pijn-
klachten. Differentiaal diagnostisch werd naast spontaan 
beenmergoedeem gedacht aan een voorstadium van oste-
onecrose. Uit de anamnese bleken er echter geen predispo-
nerende factoren als bijvoorbeeld steroïdengebruik te zijn. 
Patiënt werd het advies gegeven om de linker knie partiëel, 
op geleide van de pijn, te belasten. Ter follow-up werd na 
8 weken een controle-afspraak met conventionele röntgen-
diagnostiek gepland. 
Ten tijde van de poliklinische controle gaf patiënt aan dat de 

Figuur 1. Sagittale T2-SPIR toont botoedeem in de 
mediale femurcondyl.
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waargenomen is het van groot belang om onder-
scheid te maken tussen reversibele of irreversibele 
pathologie. Beenmergoedeem kan van voorbij-
gaande aard zijn, zoals bij transcient osteoporo-
sis (TO), regionaal migrerende osteoporose (RMO) 
of een complex regionaal pijnsyndroom (CRPS). Er 
moet echter ook gedacht worden aan stressfrac-
turen, septische artritis of avasculaire necrose. 
TO en RMO behoren waarschijnlijk tot eenzelfde 
spectrum en zijn helaas onder meerdere ver-
warrende namen bekend. In de huidige litera-

pijnklachten van de linkerknie duidelijk afgenomen waren. 
Conventioneel röntgenonderzoek van de linkerknie toonde 
wederom geen afwijkingen. Geadviseerd werd om de knie 
op geleide van de klachten weer volledig te belasten, en 
patiënt werd ontslagen uit verdere controle.
Een maand na dit consult, 4 maanden na het eerste consult, 
presenteerde patiënt zich echter opnieuw met een forse 
toename van pijnklachten aan de linkerknie, nu met name 
lateraal. Er werd laagdrempelig een controle MRI vervaar-
digd; ter evaluatie van het botoedeem en mogelijk nieuw 
ontstaan kraakbeenletsel. Ditmaal liet de MRI naast een 
evidente hydrops een forse hoeveelheid beenmergoedeem 
in de laterale femurcondyl van de linkerknie zien (Figuren 4 
en 5). Het beenmergoedeem in de mediale condyl werd niet 
meer waargenomen. Ter plaatse van het beenmergoedeem 
in de laterale condyl was een klein subchondraal defect 
zichtbaar, de kraakbenige bekleding was echter zowel hier 
als in de rest van het kniegewricht intact (Figuren 4 en 6). 
Na een periode van relatief weinig klachten bleek er dus 
sprake te zijn van een recidief artralgie, waarbij MR-
beeldvorming een intra-articulaire migratie van het been-
mergoedeem toonde. Differentiaal diagnostisch werd 
primair gedacht aan een regionaal migrerende osteoporose. 
Aan patiënt werd uitleg gegeven over het ziektebeeld en 
het te verwachten spontane herstel. Hierop werd patiënt 
geadviseerd de linkerknie voorlopig wederom partieel te 
belasten. Tevens werd over een periode van 4 maanden een 
controle-MRI afgesproken.
Bij deze controle-afspraak bleken er inderdaad geen pijn-
klachten meer te zijn Tevens was het MR-beeld genormali-
seerd, zowel het botoedeem als het subchondrale defect 
werden niet meer waargenomen.

Discussie

Indien bij MR-beeldvorming van de knie been-
mergoedeem zonder duidelijke oorzaak wordt 

Figuur 2. Coronale PDW-SPIR toont botoedeem in de 
mediale femurcondyl.

Figuur 3. Sagittale PDW-TSE toont intact kraakbeen.

Figuur 4. Sagittale T2-SPIR toont thans  hydrops en 
botoedeem in de laterale femurcondyl. Ter plaatse een 
klein sybchondraal defect.

■   Intra-articulair migrerende artralgie
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mogelijk ook te differentieren tussen reversibele 
en irreversibele laesies. Onderzoek laat zien dat 
een subchondrale laesies van meer dan 4mm dikte 
op T2-gewogen opnames een sterke positief voor-
spellende waarde hebben voor irreversibiliteit.9 
Een kleiner subchondraal defect, als in onze casus, 
is vaak reversibel en kan tot het normale patroon 
van een beenmergoedeem syndroom behoren.
Van een migrerende osteoporose beperkt tot en dus 
migrerend in het kniegewricht zijn tot op heden 
drie casuïstische mededelingen bekend.5,10,11 Het 
betrof hier tweemaal een migratie van de laterale 
naar de mediale femurcondyl. Een derde casus 
beschreef een migratiepatroon als in onze casus, 
met een primaire presentatie in de mediale condyl 
en vervolgens migratie naar de laterale condyl. 
Voorts heeft een recente studie in een groep van 
22 patiënten het migratiepatroon van beenmer-
goedeem in de knie als onderdeel van regionaal 
migrerende osteoporose in beeld gebracht.3 Bij 13 
van de patiënten was de heup primair aangedaan 
met in een later stadium migratie naar het knie-
gewricht. In 8 gevallen was er primaire betrokken-
heid van de knie, waarvan 5 na verloop van tijd 
intra-articulaire migratie vertoonden, 2 migratie 
naar de contralaterale knie en 1 migratie naar de 
voet. In deze studie werd een gemiddelde migra-
tieperiode beschreven van 4 maanden, welke over-
eenkomt met onze casus.
De behandeling van BMES is conservatief en bestaat 
uit adequate pijnstilling en belasting op geleide 
van de pijnklachten. Uitleg aan de patiënt over de 
voorbijgaande aard, maar ook kans op migratie van 
de pijnklachten, is vanzelfsprekend van belang.

tuur worden zij allen geschaard onder het ‘Bone 
Marrow Edema Syndrome’ (BMES). Het betreft hier 
klinische afwijkingen met een onbekende pathoge-
nese die gekenmerkt worden door een patroon van 
beenmergoedeem, waarbij de voorbijgaande aard 
van deze aandoeningen kenmerkend is.6

Regionaal migrerende osteoporose wordt gedefini-
eerd als een in het verloop van de tijd optredende 
poly-articulaire artralgie van de gewichtsdragende 
gewrichten. Dit kan gepaard gaan met ernstige 
focale osteoporose. Het komt met name voor bij 
mannen van middelbare leeftijd, er is geen trau-
matische oorzaak aantoonbaar en er zijn geen 
predisponerende factoren voor osteonecrose. Bij 
lichamelijk onderzoek worden vaak drukpijn en 
gewrichtseffusie zonder een noemenswaardige be-
wegingsbeperking gevonden. De heup is het meest 
aangedane gewricht, gevolgd door de knie, de voet 
en de enkel.6,7

Conventionele beeldvorming kan lokale demi-
neralisatie tonen, vaak binnen 3-6 weken na het 
ontstaan van de klachten. Naar aanleiding hiervan 
is recentelijk ook botdensitometrie voorgesteld ter 
diagnose en follow-up.8 Skeletscintigrafie en MRI 
tonen afwijkingen in een eerder stadium, waarbij 
MRI tegenwoordig het onderzoek van eerste keus 
is. Beenmergoedeem heeft een lage signaalinten-
siteit op T1-gewogen opnames en een hoge signaal 
intensiteit op T2-gewogen opnames met STIR of 
vetsupressie (Figuur 1). Vergelijkbare afwijkende 
signaalintensiteiten worden gezien bij beenmerg-
oedeem secundair aan ischemie, bijvoorbeeld os-
teonecrose. Derhalve is het onderkennen van be-
geleidende subchondrale laesies van belang, en zo 

Figuur 5. Coronale PDW-SPIR toont het botoedeem 
lateraal en normalisatie mediaal.

Figuur 6. Sagittale PDW-TSE toont ter plaatse van het 
subchondrale defect een intact overliggend kraakbeen.

F.J. Wessels, M. Nix, A.B. Stibbe en R.D.A. Gaasbeek   ■
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Abstract

Regional migratory osteoporosis is an uncommon disorder 
and is part of the spectrum of bone marrow edema 
syndromes (BMES). Early differentiation between a benign 
bone marrow edema syndrome and osteonecrosis is essential 
in order to avoid unnecessary treatment. This case demon-
strates an unusual migration of the marrow edema within 
the knee joint. MR imaging has a key role in this disorder.
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Verenigingsnieuws

Dr. Jan Willem Louwerens benoemd tot President European Foot and Ankle 
Society (EFAS)

Nieuw leerboek CCOC/AEO: AAOS Comprehensive Orthopaedic Review” van 
Jay R. Lieberman, MD, Editor (2009). Te bestellen met korting voor NOV leden

NOV Kwaliteitsdag 2010 gecombineerd met Kwaliteitscongres op 
3 november 2010 

Tijdens het 8e Internationale Congres van de EFAS 
in Genève (2-4 september 2010) is Dr Jan Willem 
Louwerens (Maartenskliniek) benoemd als President 
van de EFAS. Hij volgt Professor Hakon Kofoed op.

De EFAS, opgericht in 1998, stimuleert de ontwikke-
ling van voet en enkel chirurgie en de ontwikkeling 

Vanaf dit jaar (eerstkomende CCOC op 19 november 
2010) wordt een nieuw basisboek gehanteerd en 
wel de ‘AAOS Comprehensive Orthopaedic Review’ 
van Jay R. Lieberman, MD, Editor (2009). Dit geldt 
als leerstof voor het Algemeen Examen Orthopedie 
2011 (zie website voor cyclus CCOC: oncologie, 
wervelkolom, kinderorthopedie).

Door de NOV is met de AAOS een kortingsafspraak 
gemaakt. U kunt als NOV lid (aios orthopedie maar 
ook reguliere leden) het leerboek aanschaffen voor 
£ 149,50 (portokosten £ 6). Dit komt overeen met 
ongeveer € 175 (excl. porto € 7). Reguliere kosten 

Vanaf 2010 wil de Orde van Medisch Specialisten 
(Orde) in samenwerking met de wetenschappelijke 
verenigingen (wv’en) een terugkerend nationaal 
kwaliteitscongres organiseren voor en door 
medisch specialisten. Het eerste kwaliteitscongres 
zal plaatsvinden op woensdagmiddag 3 november 
2010 in het vergadercentrum van Domus Medica.

Titel: 1e Nationaal Kwaliteitscongres 'Kwaliteit 
heeft prioriteit. Over kwaliteit van de medisch-
specialistische zorg'.

van opleidingen en wetenschappelijk onderzoek op 
dit gebied. Om haar doel te bereiken biedt de EFAS 
alle betrokken medische professionals, instructio-
nal courses, seminars, symposia, international con-
gresses en andere leerprogramma’s aan.

Voor meer informatie: http://www.efas.co.uk/

bij bestelling bij de AAOS zijn € 264 (excl. porto), 
een concurrerende internetaanbieder 
(Amazon.com) rekent € 224 excl. portokosten.

U dient als aios orthopedie/NOV lid de volgende 
code te gebruiken: DOA. Dit aanbod geldt tot 1 
december 2010. Daarna kunt u het regulier aan-
schaffen. Voor uw bestelling: http://www.eu-
rospanbookstore.com/offer.asp. 

Uiteraard kunnen ook andere leden dit boek 
bestellen.

Het NOV bestuur heeft besloten dat de jaar-
lijkse NOV Kwaliteitsmiddag van dit jaar, in dit 
Kwaliteitscongres opgaat. De NOV zal zich namelijk 
hier ook presenteren.

Het doel van deze kwaliteitsmiddag is individu-
ele medisch specialisten en de buitenwereld te 
laten zien welke initiatieven er de afgelopen 
jaren genomen zijn op het gebied van kwaliteit. 
Gepresenteerd worden bijvoorbeeld projecten 
zoals richtlijn educatieprogramma’s, meerjaren 
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certificering. Een en ander zal plaatsvinden op een 
doorlopende kwaliteitsmarkt.

Alle informatie vindt u op de kwaliteitscongres-website: 
http://orde.artsennet.nl/kwaliteit/1e-Nationaal-Kwaliteitscongres.htm 
en registreren kan nu direct, online:
http://www.eventure-online.com/eventure/welcome.do?type=participant&congress=82_OMS01&page=index

deze manier krijgt uw ziekenhuis inzicht in de con-
sequenties van bundelinvoering voor de financiële 
exploitatie voor de komende jaren.

Data
De training vindt plaats op 10 februari 2011.
De bijeenkomst duurt van 13.30 tot 17.30 uur.

Locatie
Kwaliteitsinstituut voor de Gezondheidszorg CBO, 
Utrecht.
Deze training kan op aanvraag ook in company 
worden aangeboden.

Deelnamekosten
Deelname vindt plaats door een team van verschil-
lende disciplines uit uw ziekenhuis.
De kosten bedragen € 1.250,= per team van 4 of 5 
personen.
Deze prijs is inclusief koffie/thee, deelnemersma-
teriaal én het rekenmodel.

Groepsgrootte
Minimaal – maximaal: 2 – 7 teams

Accreditatie
VHIG geaccrediteerd 10 punten in categorie 4.

Contact
Jeroen Schols, adviseur. E-mail: j.schols@cbo.nl, 
tel.: (030) 284 39 27.

In verband met het verstrijken van de zittingsperi-
ode van een aantal leden van de Beroepsbelangen 
Commissie (BBC) worden geïnteresseerde leden van 
de NOV opgeroepen zich te kandidaat te stellen om 
toe te treden tot de BBC. De BBC is een belang-

rijke commissie voor de NOV. Voor meer informatie 
(schets activiteiten, specifiek taken, tijdsbelasting 
etc) kunt u contact opnemen met Kees Oosterbos 
(bestuurslid NOV) en/of Henk Koot (voorzitter 
BBC).

kwaliteitsplannen, een wiki voor richtlijnontwikke-
ling en projecten met betrekking tot registraties of 

Voorkomen van postoperatieve wondinfecties: 
idealisme of pure business?
Het CBO nodigt uw uit uw eigen Business Case op te 
stellen met een bewezen rekenmodel.

Toelichting:
Het voorkomen van wondinfecties na een opera- 
tie vormt onderdeel van het VMS Veiligheidspro-
gramma.
Binnen dit thema is een praktijkgids uitgebracht 
waarin een interventiebundel van bewezen effec-
tieve infectiepreventiemaatregelen beschreven 
wordt. Streven is een naleving van deze bundel van 
meer dan 90% om zo het postoperatieve wondin-
fectiepercentage terug te brengen onder het 25ste 
percentiel van de PREZIES referentiecijfers uit 
2007. Invoering van deze interventiebundel vergt 
tijd (vorming projectteam) en materiële inves-
teringen (denk bijvoorbeeld aan de aanschaf van 
deurtellers). Een gereduceerd infectiepercentage 
leidt tot een afname van het aantal (zeer kostbare) 
heropnames en ingrepen.

Om inzicht te verkrijgen in de financiële investe-
ringen enerzijds en de kwalitatieve en financiële 
opbrengsten anderzijds, is door het CBO een re-
kenmodel ontwikkeld. Dit rekenmodel biedt indi-
viduele ziekenhuisinstellingen de mogelijkheid om 
deze Business Case omtrent invoering van deze in-
terventiebundel volledig op maat in te vullen en 
door te rekenen voor totale heupoperaties. Op 

Voorkomen van postoperatieve wondinfecties: idealisme of pure business? 
10 februari 2011, Utrecht

Kandidaten gezocht voor BBC
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Richtlijnen voor auteurs 

(versie juni 2009)
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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 tabelfunctie van het 
tekstverwerkingsprogramma, maar scheid kolommen door middel 
van een enkele druk op de ‘TAB’-toets. Daarbij moet telkens een 
zelfde lettertype en formaat worden gehanteerd en géén gebruik 
worden gemaakt van cursief of vet gedrukte letters. Aan elke tabel 
dient een eigen pagina en een opschrift te worden gegeven.

8. Kopij en illustraties worden ingezonden aan het redactieadres:
dr. A. de Gast, hoofdredacteur
Diakonessenhuis Utrecht/Zeist/Doorn
Secretariaat Orthopedie
Postbus 80250, 3508 TG Utrecht, 
Tel: 030-6970970 (privé), E-mail: ntvo@diakhuis.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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sept
  ’10

  oktober 2010
 22 Train de Arts tot Opleider: Basistraining Clinical Teaching - Heerlen
 23 VOCA Nederland Congres 2010: Spine Surgery
 27 De patient centraal!!...en nu echt! - Harderwijk
 27 Uw jaarrekening leren lezen - Utrecht
 28 Train de Arts tot Opleider: Basistraining Clinical Teaching
 29 Voorbereid naar de toekomst; over ontwikkelingen in de medische zorg rond ouderen  - Haarlem

  november 2010
 1 Advanced Trauma Life Support provider cursus - Riel
 1 Train de trainers 2010 - Leiden
 2 Traumaoverleg Traumacentrum West-Nederland - Den Haag
 3 Expertisetraining Patiëntveiligheid
 3 Stralingsdeskundige niveau 4A/M voor medisch specialisten - Hengelo
 4 Beoordelings- en functioneringsgesprekken - Eindhoven
 4 Teach the Teacher: Cursus 3 (2010) - Amsterdam
 5 Jaarcongres Dutch Spine Society 2010 ‘Pediatric Spine’ - Nijmegen
 8 Teach the Teacher 1 - Zwolle
 9 Advanced Trauma Life Support provider cursus - Riel Utrecht
 11 Traumadagen 2010 - Amsterdam
 16 Train de trainers 2010 - Leiden
 18 Cursus 1: Teach the Teacher: Didactische Basisprincipes - Amsterdam
 18 Teach the Teacher: Startmodule Modernisering - Amsterdam Zuid-Oost
 19 CCOC Inflammatoire ziekten en prothesiologie onderste extremiteiten - Utrecht
 22 Rotterdam advanced elbow course - Rotterdam
 23 Advanced Trauma Life Support provider cursus - Riel
 23 Juridische aspecten van het beroepsmatig handelen - Amsterdam
 24 Basiscursis voet en enkel: Enkels en Pezen - Eindhoven
 25 Cursus 1: Teach the Teacher: Didactische Basisprincipes - Amsterdam
 26 Cursus Knieprothesiologie - Amsterdam Zuid-Oost
 30 Advanced Trauma Life Support provider cursus - Riel

  december 2010
 1 Beroepsvaardigheden training 4 - Berg en Dal
 1 Medisch Management in de GGZ - Zeist
 1 Team Resource Management 2 daagse - Ede
 2 Advanced Trauma Life Support provider cursus - Riel
 2 Cursus Management in de gezondheidszorg - Utrecht
 8 Werkgroep Voet en Enkel bijeenkomst - Utrecht
 9 Advanced Trauma Life Support provider cursus - Riel
 9 Casuistiekbesprekingen palliatieve zorg (herhaling 4) - Steijl
 9 Dissectie en toegangschirurgie van de onderste extremiteit - Groningen

Congres-, bij- en nascholingsagenda

Meer informatie? Zie besloten deel NOV-website: www.orthopeden.org
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