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Omgevlogen. Het jaar dat eerst nog voor ons lag loopt alweer op haar 
einde. Zijn alle plannen gerealiseerd, de producties gehaald en de 
behoeftes ingevuld? Als het meezit wel. Bij onvoldoende inspiratie 
zou u zichzelf kunnen uitnodigen bij ‘The Academy of Achievements’ 
een organisatie die de getalenteerde mensen in aanraking brengt 
met inspirerende medemensen zoals Amerikaanse presidenten, 
toonaangevende musici, ondernemers en vooraanstaande wetenschappers 
(Nobelprijs winnaars bijvoorbeeld).

Een van die inspirerende mensen is Rosa Parks,  een Afro-Amerikaanse die 
in 1955 haar zitplaats achter in de bus niet opgaf voor een blanke. Omdat 
de wet nu eenmaal de wet was werd zij op 1 december 1955 gearresteerd 

en veroordeeld tot het 
betalen van een boete. 
Als protest besloten 
veel Amerikanen vanaf 
5 december 1955 geen 
gebruik van de bussen 
te maken en kwam een 
beweging opgang die 
de mensenrechten voor 
de Afro-Amerikaanse 
burgers voorgoed 
veranderde. Gewoon het 

onrecht herkennen en er naar handelen zou nu de samenvatting kunnen 
zijn. De tijd moet er ook rijp voor zijn.
Zoek in 2012 eens naar zaken die het voor u en voor de orthopedie in de 
toekomst nog beter kunnen maken en wellicht komt u ook op de erelijst in 
de Academy of Achievements, die geen onderscheid maakt tussen geloof 
of etnische afkomst. Dus is er ook ruimte voor orthopedisch chirurgen. Die 
staan er nog niet op de lijst.

Het idee was al vaker geopperd. Waarom geen themanummer voor het 
NTvO. In de praktijk lastig te realiseren tot nu toe. Het toeval –waarin 
ik steevast niet geloof- wil dat er een behoorlijk aantal manuscripten 
betrekking hebben op het kniegewricht. Vandaar een onbedoeld maar 
interessant themanummer over de knie ditmaal. Uiteraard dank aan de 
auteurs die hun beste beentje voor gezet hebben.

De vierde en laatste editie van dit jaar wordt in alle opzichten een 
bijzondere. Er wordt een grote schoonmaak gehouden ten aanzien van 
de ontvangen manuscripten in 2011 zodat in 2012 in alle opzichten 
een frisse start gemaakt kan worden met een nieuwe toekomst voor 
ons fraaie Tijdschrift. De tijd en huidige inzichten gaan dat mogelijk 
maken. Een stapje verder vooruit met het NTvO waarin op termijn de 
PubMed-indexering behaald kan gaan worden. Daarvoor is natuurlijk de 
medewerking van velen vereist. De broodnodige veranderingen hiervoor 
worden vanaf 2012 ingezet. Gaaf!

Arthur de Gast, hoofdredacteur
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De Nederlandse Orthopaedische Vereniging werd op  
1 mei 1898 in Amsterdam opgericht.
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kelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden,  
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vermelde diagnostische methoden, doseringen van medicij-
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Inleiding

Een voorstekruisband (VKB) reconstructie is een zeer 
frequent uitgevoerde orthopedische ingreep.1,2 
Schattingen van Nationale Zorg Instellingen zijn 
dat het aantal in de komende jaren nog verder 
zal toenemen.1 Hoewel er in de literatuur over 

Revisie voorstekruisband-reconstructie: evaluatie en 
uitkomsten

Olivier A.J. van der Meijden, Christopher Faber, Jeroen S.J. Peters, 
Rob Tamminga, Jacco A.C. Zijl en Henk van der Hoeven

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 7000 voorstekruisband-reconstructies (VKB-reconstructies) verricht en dit 
aantal is stijgende. Met een persisterende instabiliteit na gemiddeld 10 % van de primaire reconstructies neemt ook 
het aantal revisie VKB- reconstructies rVKB-recontructie toe. Het doel van onze studie was om de eigen ervaringen met 
revisie VKB-reconstructies in kaart te brengen.
Een retrospectieve studie werd verricht van 41 patiënten die in 2003 tot 2008 een rVKB-reconstructie hadden 
ondergaan. Hierin werden de voorgeschiedenis en de oorzaak van falen van de primaire VKB reconstructie onderzocht. 
Vervolgens werden deze patiënten uitgenodigd voor een volledige subjectieve en objectieve klinische evaluatie. Voor 
de volledige klinische evaluatie waren 28 patiënten beschikbaar en de gemiddelde follow up was 28 maanden (6-72 
maanden). 
De oorzaken voor het falen van de primaire VKB reconstructie waren een technische fout (51 %), een nieuw trauma 
(34 %), persisterende posterolaterale rotatoire instabiliteit (5 %) en een mislukte ‘graft’ incorporatie (10 %). Nieuwe 
tunnelposities werden bepaald voor 35 van de 41 patiënten (85 %). Er was geen interferentie met bestaande tunnels in 
geval van 29 patiënten (71%). Vier patiënten (10%) ondergingen spongiosatransplantatie en bij 2 patiënten (5%) werden 
de originele tunnels opgevuld met allomatrix gedurende eerdere artroscopie. 
De gemiddelde subjectieve ‘International Knee Documentation Committee’ score, Lysholm score en ‘Knee injury and 
Osteoarthritis Outcome Score’ bedroegen respectievelijk 80±17), 84±12) en 85±12). De gemiddelde Tegner score 
voor sport activiteit was 5.6±2.3 en voor werk activiteit 2.1±1.1). De objectieve ‘International Knee Documentation 
Committee’ indeling toonde 20 patiënten met een goed resultaat (categorie A/B, 71%) en 8 patiënten met een redelijk 
resultaat (categorie C, 29%). 
Concluderend werden in ons onderzoek technische fouten als belangrijkste oorzaak van falen van de primaire VKB 
reconstructie gevonden. Hoewel de resultaten minder zijn dan van primaire VKB reconstructies is dit verschil minimaal 
en is de uitkomst van revisie VKB reconstructies over het algeheel goed. Een goede preoperatieve planning is essenti-
eel. Een revisie VKB reconstructie is in technisch opzicht een veeleisende procedure waarvan de resultaten echter in 
de meerderheid van de patiënten tot tevredenheid leiden.

Drs. O.A.J. van der Meijden, onderzoeks fellow, 
Steadman Philippon Research Institute, Vail, Colorado, VS
Dr. C. Faber, aios orthopedie, Afdeling Orthopedie, 
Universitair Medisch Centrum Utrecht, Heidelberglaan 100, 
3584 CX, Utrecht
J.S.J. Peters, MSc, fysiotherapeut en Rob Tamminga, 
fysiotherapeut, Medicort, Jan Cornelis Maylaan 6,
3526 GV Utrecht 
Drs. J. A.C. Zijl, orthopedisch chirurg, afdeling orthopedie, 
Sint Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, Afdeling Orthopedie, 
Koekoekslaan 1, 3435 CM Nieuwegein
Drs. H. van der Hoeven, orthopedisch chirurg, Bergman 
Clinics, Rijksweg 69, 1411 GE Naarden
Correspondentie: drs. H. van der Hoeven
E-mail: h.vanderhoeven@bergmanclinics.nl
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het algemeen uitstekende resultaten bekend zijn 
van primaire VKB reconstructies, is er ondanks 
constante verbetering van chirurgische techniek 
nog altijd een faal percentage van 3–25 %.3,4

De oorzaken van falen van een primaire VKB-
reconstructie kunnen onderverdeeld worden in 4 
categorieën; recidief trauma, verkeerde / gemiste 
diagnose (persisterende abnormale rotatoire in-
stabiliteit), falen van ingroei van de reconstructie 
pees en technische fouten (tunnel malpositie).5 
Helaas zijn chirurgische fouten de meest voorko-
mende oorzaak van falen van een primaire recon-
structie, oplopend tot wel 79 %.4–6,8,9 

Een falende primaire VKB-reconstructie kan zich 
presenteren als artrofibrose met verlies van bewe-
gingsuitslag, artritis/artrose, falen van het exten-
sormechanisme of recidief laxiteit met meniscuslae-
sies en vroege kraakbeendegeneratie als gevolg.10,11 
Persisterende ligamentaire laxiteit en instabiliteit 
van de knie in combinatie met een jonge, ‘high 
demanding’ patiëntenpopulatie vormen de belang-
rijkste redenen om te besluiten tot een revisie VKB-
reconstructie (rVKB-reconstructie). 
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Vanuit de Verenigde Staten zijn resultaten bekend 
van rVKB-reconstructies, vanuit ons land zijn deze 
echter nog niet gepubliceerd.3,4,8–11,23 Het doel 
van deze retrospectieve studie was om zowel sub-
jectieve als objectieve klinische uitkomst maten 
weer te geven van rVKB-reconstructies.

Patiënten en Methode

Patiëntselectie
Tussen 2003 en 2008 werden 50 rVKB-reconstructies 
verricht door de afdeling Orthopedie van het Sint Antonius 
Ziekenhuis Nieuwegein/Utrecht (HvdH en JAZ). Negen 
patiënten die revisiechirurgie hadden ondergaan binnen 
6 maanden van de start van het onderzoek werden geëx-
cludeerd. Revalidatieprotocollen hebben uitgewezen dat 
krachttesten en sprongtesten pas veilig uitvoerbaar zijn na 
6 maanden revalidatie.12 Retrospectieve analyse van alle 
patiëntgegevens vond plaats om mogelijke mechanismen 
van falen van de primaire reconstructie, comorbiditeit en 
chirurgische techniek te bestuderen. De oorzaken van falen 
werden verdeeld in recidief trauma, verkeerde / gemiste 

diagnose, falen van ingroei van de reconstructie pees en 
technische fouten.5 Specifieke comorbiditeit die meege-
nomen werden in de analyse waren kraakbeenpathologie 
en (pre-existente) meniscuspathologie. Om de mate van 
kraakbeenpathologie te graderen werd de Outerbridge-
classificatie gebruikt.13

Röntgenevaluatie
De positie van de tibiale en femorale tunnels van de 
primaire reconstructie werden beoordeeld op hun positie, 
zowel in sagittaal als coronaal vlak, volgens een methode 
eerder beschreven door Pinczewski et al (Figuur 1 en 2).14 

Volgens dezelfde methode werd ook de inclincatie van de 
graft in het coronale vlak gemeten (Figuur 2). Beoordeling 
van de tunnelpositie werd verricht door twee auteurs (CF 
en OAJvdM) op basis van belaste AP en laterale röntgen-
foto’s met de knie in 30° flexie. De verkregen posities van 
de centra van beide tunnels werden vervolgens vergeleken 
met veronderstelde beschreven optimale tunnelpositie.14

Klinische evaluatie
Subjectieve evaluatie vond plaats middels de Lysholm-score, 
Tegner-score, subjectieve International Knee Documen-

Figuur 1. Optimale radiologische positie van centrum 
van reconstructie tunnels in sagitaal vlak volgens 
Pinczewski et al [14]. Femur: 86% van Blumensaat’s lijn, 
gemeten van anterieur. Tibia: 48% van tibia plateau, 
gemeten van anterieur.

Figuur 2. Optimale radiologische positie van centrum 
van reconstructie tunnels in coronaal vlak en inclinatie 
hoek volgens Pinczewski et al [14] Femur: 43% van inter-
condylaire afstand gemeten vanaf lateraal. Tibia: 47% 
van tibia plateau gemeten van mediaal
Inclinatie: 19°
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tation Committee (IKDC) evaluatie en de Knee Injury and 
Osteoarthritis Outcome (KOOS) Score.15-19 Alle patiënten 
werden vervolgens onderzocht en beoordeeld door een on-
derzoeker welke niet betrokken geweest was bij de chirur-
gische ingrepen (OAJvdM.) en een fysiotherapeut gespecia-
liseerd in de aandoeningen van de knie (JSJP). 
Objectieve evaluatie bestond uit de objectieve IKDC 
evaluatie en beoordeling van de voor-achterwaartse sta-
biliteit van de knie middels metingen met de Kneelax3-
arthrometer (Monitored Rehab Systems B.V., Haarlem, 
The Netherlands, www.mrsystems.nl) met een maximale 
kracht van 132 Newton. De gevonden waarden werden be-
oordeeld als normaal (<3 mm verschil tussen aangedane en 
niet-aangedane zijde), bijna normaal (3–5 mm verschil) en 
abnormaal (>5 mm verschil).10 
Vervolgens, na een warming-up van 10 minuten op de fiets 
(75–100 omwentelingen per minuut met een vermogen 
van 50-100 Watt), werd iedere patiënt gevraagd sprong-
testen op een been te verrichten. De testbatterij bestond 
uit 3 verschillende sprongtesten, allen eerst verricht met 
het aangedane been en daarna met de contralaterale 
zijde. Sprongtest 1 betrof verticale sprongen, sprongtest 
2 horizontale sprongen en sprongtest 3 betrof zijwaartse 
sprongen.20 
Tot slot van de klinische evaluatie verrichte iedere patiënt 
isokinetische kracht testen van de quadriceps en hamstring 
spieren, wederom met zowel het aangedane als niet-aan-
gedane been, met peak torque snelheden van 60°, 120° en 
180° per seconde (Biodex Medical Systems Inc, Shirley, NY, 
USA, www.biodex.com). Het resultaat van het aangedane 
been werd voor zowel sprong- als krachttesten uitgedrukt 
als percentage van het niet-aangedane been.
Als uiteindelijke uitkomst maat voor de revisie VKB recon-
structie werd de objectieve gradering volgens de IKDC ge-
bruikt.17 Per IKDC uitkomst groep (A/B = (Bijna) normaal, 
C = Abnormaal, D = Zeer Abnormaal) werden vervolgens alle 
overige subjectieve en objectieve resultaten berekend.
Alle patiënten werden voor deelname aan het onderzoek uit-
gebreid voorgelicht over het doel en de achtergronden van 
het onderzoek, zowel per brief als mondeling. Tevens werd 
van alle patenten toestemming verkregen voor inclusie. 

Statistiek
Statistische analyse werd verricht middels de Statistical 
Package for the Social Sciences (SpSS) version 15.0 (SpSS, 
Chicago, IL, USA). Voor discrete variabelen bestond de 
analyse uit frequenties en percentages en gemiddelde 
waarden en standaard deviaties voor continuerende varia-
belen. De onafhankelijk samples t-test werd gebruikt voor 
interentiele analyse en de two-tailed Spearmon’s test voor 
bivariate correlaties, alfa werd bepaald op 0.05.

Resultaten

In totaal waren er 41 patiënten beschikbaar voor 
analyse (19 mannen, 22 vrouwen, 21 rechter en 
20 linker knieën). De gemiddelde tijdsduur tussen 
primaire reconstructie en revisie bedroeg 52 
maanden (9–156 maanden). De gemiddelde leeftijd 
ten tijde van revisie was 27.0 jaar en de gemid-
delde follow up was 28 maanden (6–72 maanden). 
Dertien patiënten (32%) bleken niet beschikbaar 
voor objectieve follow up vanwege zwangerschap 
(n=1), verhuizing (n=3) en niet willen participeren 
in het onderzoek (n=9).
De voornaamste oorzaak van falen van de primaire VKB 
reconstructie was tunnelmalpositie (48%, Figuur 3).  
In geval van 4 patiënten waren zowel de tibiale 
als femorale tunnel incorrect geplaatst (Tabel 1). 
Nieuwe tunnelposities werden bepaald voor 35 van 
de 41 patiënten (85%). Er was geen interferentie 
met bestaande tunnels in geval van 29 patiënten 
(71%). Vier patiënten (10%) ondergingen spongiosa-
transplantatie en bij 2 patiënten (5%) werden de 
initiële tunnels opgevuld met allomatrix (Wright 
Medical Technologies Inc, Arlington, TN, USA, 
gedurende een eerdere arthroscopie. Derhalve 

Figuur 3. Geïdentificeerde oorzaken van falen van pri-
maire VKB reconstructie.

Figuur 4. Gebruikte type graft voor primaire en revisie 
VKB reconstructive. BPTB: Bone-Patellar Tendon Bone 
graft Hamstring: single bundle, four strand semiten-
dinosus / gracilis graft Allograft: patella allograft 
Kunststof ligament: ABC of Leeds-Keio
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werd de rVKB-reconstructie in 2 tempi verricht.
De techniek voor rVKB-reconstructie hing sterk af 
van de toegepaste techniek van de primaire re-
constructie (Figuur 4). Voor femorale fixatie van 
de hamstringspezen werd een Transfix techniek 
gebruikt en een Endobutton techniek voor de patel-
lapezen. Tibiale fixatie werd bereikt middels Delta 
schroeven voor hamstringspezen en BioInterference 
schroeven voor patellapezen (Arthrex Inc, Naples, 
Florida, USA).
Bij 35 patiënten was er sprake van begeleidend 
intra-articulair letsel. Er werden 32 kraakbeen-
laesies aangetroffen welke allen geen behandeling 
behoefden. Negen laesies waren graad I (25%), 20 
waren graad II (65%) en 3 waren graad III (10%). In 
21 patiënten (51%) werd een totaal van 23 menis-
cuslaesies aangetroffen gedurende de rVKB-recon-
structie. Drie laesies werden voldoende stabiel of 
te klein bevonden voor behandeling, drie laesies 
werden gehecht met FAST FIX sutures (Smith & 
Nephew plc, Londen, GB) en 10 mediale en 7 

laterale partiële meniscectomiën werden verricht. 
Nog eens 7 (17%) patiënten bleken gedurende 
eerdere interventie al een mediale of latere me-
niscectomie te hebben ondergaan. 
Abnormale posterolaterale rotatoire instabiliteit 
werd gevonden in 3 patiënten. Bij hen werd een 
reconstructie van de posterolaterale hoek verricht; 
tweemaal een extra-articulaire fixatie van een 
allograft Achillespees vastgezet met bio-schroeven 
op zowel femur, tibia, als fibula en een keer een ‘ad-
vancement’ van het posterolaterale bandcomplex. 
De gemiddelde subjectieve IKDC score was 80 
(Figuur 5) en meer dan 80% van de patiënten had 
een (bijna) normale voor- achterwaartse translatie, 
van minder dan 5 mm verschil in vergelijking met 
de niet-aangedane zijde (Figuur 6). Op basis van 
de objectieve IKDC gradering had 71% een (bijna) 
normale knie (IKDC A/B) en 29% een abnormale 
knie (IKDC C) (Tabel 2).

Discussie

De resultaten van de rVKB-reconstructie zijn over 
het algemeen goed en de revisies waren meestal 
uitvoerbaar in een tempus. Gemeten naar de ob-
jectieve IKDC-score had 71% van de patiënten een 
(bijna) normale knie als resultaat en de overge-
bleven 29% een abnormale knie als resultaat. De 
gemiddelde subjectieve IKDC score, Lysholm-score 
en KOOS-score bedroegen respectievelijk 80±17, 
84±12 en 85±12.
De resultaten van dit onderzoek zijn vergelijkbaar 
met de resultaten in de literatuur. (Bijna) normale 

Figuur 5. Gemiddelde subjectieve scores. Subjectieve 
IKDC score (spreiding 39 – 100, ± 17) Lysholm score 
(spreiding 53 – 100, ± 12) KOOS score overall (spreiding 
45 – 100, ± 12) KOOS subscore ‘Sport en Recreatie’ 
(spreiding 30 – 100, ± 20) KOOS subscore ‘Kwaliteit van 
leven’ (spreiding 13 – 100, ± 20)

Figuur 6. Voor- achterwaartse translatie meting met 
Kneelax3-Arthrometer Normaal = <3 mm Bijna normaal 
= 3–5 mm Abnormaal = >5 mm In geval van 2 patienten 
in de ‘Bijna normaal’ categorie was vergelijking niet 
mogelijk in verband met een VKB ruptuur aan de niet-
gereviseerde zijde

Tabel 1. Verschillende vormen van tunnel malposi-
tie van primaire VKB reconstructie zoals gemeten 
volgens methode van Pinczewski et al.14

Tunnelmalpositie    Aantal 
    tunnels

Tibia Anterieure plaatsing 18
 Posterieure plaatsing 0
Femur Anterieure plaatsing 7
 Posterieure plaatsing 0
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Tabel 2. Subjectieve en Objectieve uitkomsten

Klinische  Subjectieve Lysholm  KOOS  Tegner  Kneelax3  Sprong  Isokinetische
Uitkomst  IKDC score score** score** score** Arthrometer*** testen**** kracht testen*****
Groep*

(Bijna) Normaal 84 84 86 5.9 <3mm: 12 (60%) 91% 93%
IKDC A/B (± 14) (± 12) (SD 13) (± 2.3) 3-5mm: 8 (40%) (± 17) (± 12)
N=20 (71%)     >5mm: 0 (0%)
Abnormaal 70 83 83 4.8 <3mm: 1 (12.5%) 89% 89%
IKDC C (± 20) (± 15) (± 11) (± 2.4) 3-5mm: 1 (12.5%) (± 14) (± 14)
N=8 (29%)     >5mm: 4 (50%)
     Not valid: 2 (25%)
Zeer Abnormaal
IKDC D
N=0 (0%) - - - - - - -

 * Uitkomsten gebaseerd op de Objectieve IKDC score: (Bijna) Normaal, Abnormaal en Zeer Abnormaal.
 ** De weer gegeven scores zijn gemiddelden (Standaard Deviatie). Schaal; Subjectieve IKDC Score 0 - 100,  
  Lysholm score 0 - 100, KOOS score 0 - 100, Tegner score 1 – 10.
 ***  Kneelax3-arthrometer: vergelijking van metingen van voor-achterwaartse translatie van aangedane- en  
  niet-aangedane knie uitgedrukt in millimeters. In geval van 2 patienten in de ‘Redelijk groep’ was vergelij- 
  king niet mogelijk in verband met een VKB ruptuur aan de niet-gereviseerde zijde. 
 ****  Sprong test resultaten gecombineerd: vergelijking van aangedane- en niet-aangedane zijde waarbij de  
  prestatie van de aangedane zijde is uitgedrukt als percentage van de niet-aangedane zijde.
 *****  Isokinetische kracht test resultaten gecombineerd: vergelijking van aangedane- en niet-aangedane zijde  
  waarbij de prestatie van de aangedane zijde is uitgedrukt als percentage van de niet-aangedane zijde.

objectieve IKDC graderingen (A/B) worden vermeld 
in 64–84% van de gereviseerde patienten.7,11,22 

Gemiddelde uitkomsten van respectievelijk de sub-
jectieve IKDC en Lysholm-score variëren van 56–86 
en 75–89.1,2,4,8,9,11,21 
De belangrijkste oorzaak van falen van primaire 
VKB-reconstructies in dit onderzoek waren fouten 
in chirurgische techniek door femorale en/of 
tibiale tunnelmalpositie. Vergelijkbare of zelfs 
hogere percentages werden eerder in vergelijk-
bare studies gevonden.8-11 Hierbij moet wel in acht 
worden genomen dat de ideale tunnel plaatsing 
voor een VKB-reconstructie in relatie tot de beste 
klinische uitkomst nog altijd voortdurend aan 
discussie onderhevig is.14,28-30 Maar gezien het 
grote aantal patiënten bij wie er sprake was van 
niet optimale tunnelplaatsing, zijn wij van mening 
dat het overgrote deel van de tunnelmalposities 
het resultaat zijn van technische fouten en niet 
alleen maar het gevolg van tijdsafhankelijke ver-
anderingen met betrekking tot wat de ideale tun-
nelplaatsing is.
Een meerderheid van de technische uitdagin-
gen tijdens de rVKB-reconstructie waren relatief 
eenvoudig op te lossen. Bij 6 patiënten was het 
opvullen van de tunnels van de primaire reconstruc-
tie met donorbot of allomatrix in een eerder stadium 

noodzakelijk. Zorgvuldige preoperatieve voorbe-
reiding en planning waren hierin het belangrijkste 
element voor een succesvolle rVKB-reconstructie. 
Verschillende auteurs hebben in het verleden 
verklaard dat de resultaten van rVKB-reconstruc-
ties inferieur zijn in vergelijking met primaire VKB-
reconstructies.25,26 In verschillende onderzoeken 
werden goede resultaten gevonden voor primaire 
en rVKB-reconstructies van respectievelijk 93% en 
87% en (bijna) normale IKDC scores in respectieve-
lijk 92% en 84% van de patienten.24,25

In dit onderzoek hadden 8 patiënten (29%) een 
abnormale uitkomst op basis van de objectieve 
IKDC score (IKDC C). Een patiënt had tevens een 
VKB ruptuur opgelopen aan de contralaterale zijde 
waardoor een goede vergelijking tussen aangedane 
en ‘niet-aangedane zijde’ niet mogelijk was. In 
geval van 3 patiënten was er ten tijde van de revisie 
sprake van posterolaterale rotatoire instabiliteit. 
Een andere patiënt (33 jaar oud ten tijde van de 
revisie) had voorafgaand aan de revisie een vali-
derende tibiakoposteotomie ondergaan vanwege 
mediale gonartrose. Voor de tegenvallende objec-
tieve resultaten van de overgebleven 3 patiënten 
kon geen directe verklaring worden gevonden, zij 
gaven zelf aan dat hun knie goed tot uitstekend 
functioneerde. 
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Voor zover bij ons bekend is er niet eerder een 
studie gepresenteerd met zo’n breed spectrum aan 
subjectieve en objectieve uitkomstmaten. Sprong- 
en krachttesten werden in vergelijkbare studies 
niet geevalueerd.11,21,22 Deze laatste uitkomstma-
ten zijn klinisch relevant gezien de reflectie die ze 
geven op de dagelijkse praktijk, vooral in het geval 
van sporters. 
Aan dit retrospectieve onderzoek kleven ook enkele 
beperkingen. Zo wordt bericht over een relatief 
kleine patiëntenpopulatie met een korte follow-
upduur. Echter, deze patiëntenpopulatie staat in 
relatie tot het beperkte aantal rVKB-reconstructies 
aan dat in meeste ziekenhuizen (Nederlandse) wordt 
verricht.8–11,21,22,27 De studiegrootte is vergelijk-
baar met de meeste studies omtrent dit onderwerp. 
Niettemin lijkt een langere follow-upduur een 
negatieve invloed op de uitkomsten te kunnen 
hebben. Een andere beperking van deze studie is de 
zeer heterogene patiëntenpopulatie, van professi-
onele voetballers tot weinig actieve patiënten met 
voornamelijk bureauwerkzaamheden. Dit bracht 
ook een groot verschil in motivatie tot revalidatie 
en terugkeer naar sportieve activiteiten en de mate 
van activiteit en fysieke conditie ten tijde van de 
controleafspraak met zich mee. In onze ogen weer-
spiegelt deze populatie echter wel de gemiddelde 
patiënt met persisterende knie-instabiliteit zoals 
die zich na een primaire VKB-reconstructie kan pre-
senteren. Verder zijn ook de verwachtingen van een 
patiënt voorafgaand aan de operatie van essentieel 
belang om een mate van tevredenheid van functio-
neren te bereiken na de rVKB-reconstructie.26 

Abstract

Annually, approximately 7000 Anterior Cruciate Ligament 
(ACL) reconstructions are performed in the Netherlands, 
with numbers increasing. With an average failure rate of 
10%, the amount of revision surgical procedures is also 
rising. The purpose of our study was to review experience 
with revision ACL reconstruction.
A retrospective case study was performed of 41 patients who 
underwent revision ACL reconstruction between 2003 and 
2008, analysing patient history and mechanism of primary 
graft failure. Additionally, patients were invited for complete 
subjective and clinical evaluation. The follow up for complete 
clinical evaluation included 28 patients (68%) and was on 
average 28 months (range 6 - 72 months). 
Four different mechanisms of primary graft failure were iden-
tified; technical errors (51%), recurrent trauma (34%), failure 
of graft incorporation (10%) and finally persisting posterola-
teral rotatory instability (5%). New tunnel positions were de-
termined and new tunnels drilled in 35 patients (85%). There 
was no interference with previous tunnels in 29 patients 
(71%). In 4 (9%) cases spongiosa transplantation and in 2 (6%) 
cases allomatrix were required to fill up the pre-existing 
tunnels during arthroscopy prior to revision reconstruction. 

The average Lysholm, subjective IKDC and KOOS score 
were 84 (± 12), 80 (± 17) and 85 (± 12) respectively. The 
mean Tegner rating for sports activities was 5.6 (± 2.3), for 
working activities the mean score was 2.1 (± 1.1). Objective 
IKDC rating showed 20 patients with a (nearly) normal IKDC 
score (71 %, grade A/B) and 6 patients with an abnormal 
grade C (21 %). 
In conclusion, in our study the most important factor of 
failure of primary reconstruction was technical errors. 
Though results tend to be slightly inferior to those of primary 
ACL reconstructions, the overall outcome of revision ACL 
surgery is good. Preoperative planning of the operation is 
essential and the position of the tibia and femoral tunnel 
should be addressed with special attention. ACL revision 
surgery is a technically demanding procedure, but can give 
good to satisfactory results in the majority of patients.
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Inleiding

De voorstekruisband-reconstructie (VKB-reconstruc- 
tie) wordt in Nederland veelvuldig uitgevoerd. 
Het transtibiaal boren van de femorale tunnel is 
hierbij de meest gebruikte methode en leidt in de 
meeste gevallen tot goede resultaten.1,2 Echter, in 
enkele gevallen resteert een rotatoire instabiliteit, 
dat kan leiden tot een persisterend instabiliteits-
gevoel.1,3-7 Een te steil geplaatste VKB-graft zou 
de oorzaak kunnen zijn van deze rotatoire insta-
bliteit.8-12 Immers, de locatie en richting van de 
tibiale tunnel bepalen grotendeels de locatie en 
positie van de femorale tunnel. Daarbij, verstoort 
een niet optimaal geplaatste VKB-graft het kine-
matisch patroon, wat uiteindelijk kan leiden tot 
gonatrose.13-23 Biomechanisch onderzoek heeft 
inmiddels aangetoond dat het anatomisch plaatsen 
van de VKB graft, door bijvoorbeeld gebruik te 
maken van de 3-portal techniek, het kinematisch 
patroon en de rotatoire stabiliteit verbeterd.4,25,26 
Met de 3-portal techniek wordt gebruik gemaakt 
van een 3e , accessoire mediale, portal, waardoor 

Anatomische voorste kruisband reconstructie niet 
mogelijk via transtibiale benadering

E.F.P.A. Fievez, E.J.P. Jansen, M. Vischjager en A.W.F.M. Fievez

Doel: Bepalen of het centrum van de anatomische femorale footprint bereikt kan worden middels de conventionele 
transtibiale techniek.
Methode: De femorale tunnel wordt centraal in de femorale footprint van de geruptureerde voorste kruisband geboord 
via een accessoire mediale portal. Vervolgens wordt door de tibiale tunnel, gelegen centraal in de tibiale footprint, een 
K-draad in het femur gebracht, waarna de kortste afstand van de k-draad markering tot aan de rand van het femorale 
boorkanaal wordt gemeten.
Resultaten: Bij 23% van de patiënten kon de K-draad via de transtibiale tunnel tot in de femorale tunnel worden 
gebracht. Het centrum van de femorale tunnel kon echter bij geen enkele patiënt worden bereikt.
Conclusie: Via een conventioneel geboorde transtibiale tunnel kan het oorspronkelijke centrum van de femorale 
footprint van de voorste kruisband niet bereikt worden. Derhalve heeft voor het anatomisch reconstrueren van een 
voorste kruisband het onafhankelijk boren van een tibiale en femorale tunnel de voorkeur boven de transtibiale 
techniek.
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de exacte locatie van de femorale footprint kan 
worden bepaald.27 De positie van het femorale 
boorkanaal wordt bij de 3-portal techniek dus niet 
bepaald door de positie van de transtibiale tunnel. 
Dit zou het anatomisch plaatsen van VKB-graft 
beter kunnen benaderen.
Het doel van dit onderzoek is om in vivo te bepalen 
of het centrum van de anatomisch femorale 
footprint bereikt kan worden via de conventionele 
transtibiale techniek. 

Materiaal en methode

Patiënten: Van februari tot en met april 2010 werd bij 
40 patiënten een VKB-reconstructie verricht volgens het 
‘anatomisch’ enkele-tunnel-principe. Als graft werd de 
hamstring autograft gebruikt. Patiënten tussen de 18 en 40 
jaar met een VKB-ruptuur werden geïncludeerd indien deze 
was opgelopen na een non-contact trauma. Patiënten met 
multidirectionele instabiliteit; eerder uitgebreid operatief 
ingrijpen; of gonartrose (ICRS graad 2 of meer) werden uit-
gesloten.28 

Methode: Via de accessoire mediale portal werd het 
femorale kanaal geboord, centraal in de femorale footprint. 
Vervolgens werd op de conventionele manier een 55 graden 
transtibiale tunnel geboord (Acufex® ACL tip aimer, Arthrex, 
US).4 Een K-draad werd door het tibiale kanaal geschoven 
en werd zo dicht mogelijk bij het centrum van het femorale 
kanaal gebracht. De kortst mogelijke afstand tussen de 
transtibiaal ingebrachte K-draad en de dichtstbijzijnde rand 
van het femorale boorkanaal werd genoteerd. Hieronder 
wordt deze techniek in stappen beschreven. 

STAP 1: Bepaling locatie en boren van het femorale kanaal 
De femorale footprint van de geruptureerde VKB wordt 

www.ntv-orthopaedie.nl/fievez1803/i
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gevisualiseerd met de arthroscoop in de mediale portal 
(figuur 1). Met een liniaal wordt via de accessoire mediale 
portal de footprint gemeten, waarna met een 20 graden 
gehoekte Chondropick® (Arthrex, US) het centrum van de 
femorale footprint wordt gemarkeerd. Vervolgens wordt de 
Bullseye® (ConMed Linvatec, US) ingebracht via de acces-
soire mediale portal, welke een diameter heeft overeenko-
mend met de uiteindelijke graft. Met de knie in 120 graden 
flexie wordt door de Bullseye® een 2,4 millimeter ‘guidepin’ 
ingebracht, welke centraal in de femorale footprint en tot 
door de laterale femorale cortex wordt geboord. Vervolgens 
wordt het kanaal geboord met een 4,5 mm boor, en wordt de 
lengte van het kanaal bepaald. Hierna wordt de definitieve 
diameter, welke overeenkomstig is met het peestransplan-
taat, geboord (anatomische femorale tunnel, AFT).

STAP 2: Bepaling locatie en boren van het tibiale kanaal
De tibiale footprint wordt gevisualiseerd met de arthros-

coop in de laterale portal en het instrumentarium via 
de mediale portal (figuur 1). Het centrum van de tibiale 
footprint wordt gemarkeerd met behulp van een thermo-
device (ArthroCare®, sportsmedicine, Biomet, US). Onder 
een hoek van 55 graden wordt het tibiale kanaal geboord 
(Acufex® ACL tip aimer, Arthrex, US). De aimertip wordt zo 
uitgericht dat de guidewire centraal uitkomt in het centrum 
van de tibiale footprint. Over de guidewire wordt een 4,5 
millimeter brede tunnel geboord. De guidewire blijft in situ 
en wordt als een joystick gebruikt, zodat de boor voor de 
definitieve tunneldiameter precies op de gewenste plek in 
het centrum van de tibiale footprint uitkomt.

STAP 3: Bepaling van de femorale positie van de transtibiaal 
ingebrachte K-draad
Een k-draad (guidewire, 2,4 mm in diameter) wordt door 
de tibiale tunnel gevoerd. Vervolgens wordt de positie 
gezocht, welke zo dicht mogelijk uitkomt bij het centrum 
van de eerder geboorde femorale tunnel (guidewire femur 
positie, GFP). De K-draad wordt op deze positie ongeveer 5 
millimeter in het bot geboord en vervolgens verwijderd. 
Met de knie in 90 graden flexie wordt, vanuit de mediale 
accessoire portal, de afstand (in mm) gemeten tussen de 
GFP en de dichtstbijzijnde rand van de AFT (figuur 2). Ook 
wordt de positie van de GFP ten opzichte van de AFT aan-
gegeven als: 1. shallow, 2. deep, 3. high, of 4. low, dan wel 
een combinatie (figuur 3). 

Resultaten

Een uitstekende visualisatie van de femorale 
footprint is mogelijk met de artroscoop in de 
mediale portal. 
Veertig patiënten (26 mannen, 14 vrouwen) met 
een gemiddelde leeftijd van 25 jaar (van 18 tot 
40 jaar) werden geïncludeerd. Bij 9 van de 40 
patiënten (22,5%) kon de transtibiaal ingebrachte 
K-draad tot in de femorale tunnel worden gebracht. 
Echter, in geen enkel geval kon de K-draad centraal 
in het femorale kanaal worden gepositioneerd. 

Figuur 1: Linker knie, 3 portal techniek. LP=Laterale 
portal, MP=Mediale portal, AMP= Accessoire mediale 
portal.

Figuur 3: Schematische voorstelling van de verdeling 
in 4 kwadranten ten op zichte van de centrum van de 
anatomische femorale footprint. AM=Anteromediale 
bundel; PL=Posterolaterale bundel; GFP=Guidewire 
femur positie; AFT=Anatomisch femur tunnel.

Figuur 2: Meting van de afstand tussen de guidewire 
femur positie (GFP) en anatomische femorale tunnel 
(AFT), in vivo.
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De K-draad markering in de overige 31 (77,5%) 
patiënten is ingedeeld volgens de reeds benoemde 
kwadranten (figuur 3). De afstand van de markering 
tot de dichtstbijzijnde rand van femorale tunnel is 
gemeten in millimeters (tabel 1). 

van de transtibiale techniek, zoals Howell et al, 
hebben aanbevelingen gedaan ter voorkoming van 
het te verticaal plaatsen van de VKB-reconstructie 
door de tibiale tunnel onder een coronale hoek 
van 65-70 graden te boren.35 Dit kan echter leiden 
tot letsel van het mediaal collateraal ligament, 
mediale meniscus, fracturen van het tibiaplateau 
dan wel een relatief korte femorale tunnel. 

De tot nu toe veel gebruikte ‘conventionele klok 
positie’ voor het lokaliseren van de femorale 
footprint is niet geschikt voor het anatomisch re-
construeren van de VKB, omdat dit niet de driedi-
mensionale VKB-aanhechting aan de mediale zijde 
van de laterale femur weergeeft.24,36 Door verbe-
tering van chirurgische technieken en een beter 
inzicht in de anatomie van de oorspronkelijke VKB 
is tunnel plaatsing centraal in tibiale en femorale 
footprint mogelijk.29,37,38 Het is daarvoor belangrijk 
de anatomische insertie en origo van beide bundels 
te identificeren. Anatomische herkenningspunten 
van de femorale footprint zijn de linea intercondyl-
are (residents ridge), de linea bifurcata laterale en 
de resten van de geruptureerde VKB.39,40 De tibia 
insertie wordt meestal herkend aan de stomp van 
de oorspronkelijke VKB met de eminentia als benig 
referentie punt en de aanhechting van de voorhoorn 
van de laterale meniscus intracondylair.39,40

Hoewel bij de transtibiale techniek de tibiale 
tunnel vaak dorsaal in de tibiale footprint uitkomt 
is bij dit onderzoek tijdens de bepaling van de 
k-draad markering uit gegaan van een anatomi-
sche plaatsing van de tibiale tunnel, centraal in 
de tibiale footprint. Wat mogelijk kan leiden tot 
meer markeringen buiten de femorale tunnel. De 
diameter van de tibiale tunnel bleek daar geen 
invloed op te hebben. Daarnaast zijn de richting 
en locatie van de tunnels niet geverifieerd door 
middel van aanvullend onderzoek.

Conclusie

Een VKB reconstructie via de conventionele trans-
tibiale enkele-tunnel-techniek zal resulteren in 
een niet-anatomische plaatsing van de VKB-graft. 
Derhalve geniet voor het anatomisch plaatsen van 
een VKB-reconstructie het onafhankelijk boren van 
een tibiale en femorale tunnel de voorkeur boven 
de transtibiale techniek.

Abstract

Aim: To investigate whether the center of the anatomical 
femoral footprint can be reached using the conventional 
transtibial technique. 

Discussie

De in deze studie gebruikte 3-portal techniek geeft 
een goede visualisatie van beide footprints van de 
VKB. Met behulp van de referentie punten en een 
flexibele liniaal kan goed het centrum van zowel de 
tibiale als de femorale footprint bepaald worden. 
De gebruikte meetmethode is geschikt om plaat-
singsafwijkingen aan te tonen en geeft nauwkeurig 
de afstand van de transtibiaal ingebrachte K-draad 
tot de rand van de femorale tunnel weer in mil-
limeters.

Tijdens dit onderzoek is er in vivo gekeken naar 
de mogelijkheid transtibiaal een anatomische 
VKB reconstructie uit te voeren. Eerder hebben 
kadaver studies aangetoond dat het niet mogelijk 
is om via de transtibiale methode centraal in de 
AFT uit te komen.26,29 De tunnel werd veelal te 
hoog geplaatst. Ook studies waarin analyse werd 
verricht met behulp van computertomografie, 
toonden aan dat met de conventionele transtibi-
ale techniek geen anatomische reconstructie kon 
worden verkregen.30 Bovendien werd er vaak een 
‘mis match’ gecreëerd omdat de tibiale tunnel te 
dorsaal en de femorale tunnel te hoog werd gepo-
sitioneerd. 

Tashman et al tonen aan dat bij een transtibiale 
techniek vaak een afwijkend bewegingspatroon 
ontstaat en tevens de rotatoire instabiliteit per-
sisteert.18 Deze rotatoire instabiliteit wordt in 
veel gevallen toegeschreven aan een te verticaal 
georiënteerde VKB.6,31-34 Een meer horizontaal ge-
plaatste VKB geeft een meer natuurlijke spannings-
curve gedurende flexie en extensie en vergroot de 
rotatoire stabiliteit.29 Voorstanders van het gebruik 

Tabel 1: De ‘guidewire’ femurpositie (GFP) ten 
opzichte van anatomische femorale tunnel (AFT) 
met de gemiddelde afstand in millimeters van GFP 
tot de dichtstbijzijnde rand van de femorale tunnel. 

 Aantal (N) Afstand (mm)

High/shallow 17 (42,5%) 2
High 8 (20%) 2
High/deep 6 (15%) 1
In femorale tunnel 9 (22,5%) 0
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Method: Via the 3-portal technique (medial, accessory 
medial and lateral portal) the femoral tunnel is drilled in 
the center of the femoral footprint of the ruptured anterior 
cruciate ligament. Then a K-wire is passed through the tibial 
tunnel to the femur, and the shortest distance between the 
k-wire and the femoral tunnel is measured.
Results: In 23% of the patients the transtibial K-wire could 
be placed in the femoral tunnel, although the center of the 
femoral tunnel never could be reached. 
Conclusion: The original center of the femoral footprint of 
the anterior cruciate ligament could not be reached via a 
conventional drilled transtibial tunnel. Therefore an anato-
mical reconstruction of the anterior cruciate ligament in-
dependent drilling of a tibial en femoral tunnel is preferred 
above the transtibial technique. 
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Inleiding

Aanvankelijk werd in de orthopedische literatuur 
voornamelijk onderzoek gedaan naar de pijn en 
tevredenheid bij patiënten, echter in de laatste 
decennia worden de gevalideerde objectieve 
en subjectieve outcome-testen gebruikt, zoals 
de KSCRS, de OKS, WOMAC, Pijn VAS en SF-36. 

Tevredenheid bij patiënten met een totaleknie-
prothese, kunnen we het meten?

Roy B.G. Brokelman, Daniel Haverkamp, Susan van Grinsven, 
Albert H. van Kampen, Rene P.H. Veth en Corné J. M. van Loon

Achtergrond
Tevredenheid van een patiënt is multifactorieel, hierdoor is het zeer complex om een goed meetinstrument hiervoor 
te ontwikkelen. In veel orthopedische en niet orthopedische literatuur wordt de visuele anologe schaal (VAS) gebruikt 
om pijn, dat ook een multifactorieel item is, te kwantificeren. In deze studie hebben werd de visuele analoge schaal 
voor tevredenheid gevalideerd. 

Patiënten en methoden
In dit prospectief onderzoek werden 151 Knieprothesen uitgevoerd bij 143 patiënten. De construct validiteit werd 
gemeten met behulp van de Spearman correlation test, waarbij the patiënttevredenheid via een VAS-score werd ge-
correleerd aan de KSCRS, pijn-VAS in rust en activiteit, OKS, SF-36, en de WOMAC. De reproduceerbaarheid van de 
patiënttevredenheid VAS werd bepaald met de intra-class coëfficiënt.

Resultaten
De Spearman-correlaties werden gemeten in de range van 0,17 - 0,78. De tevredenheid VAS was het hoogste gecorre-
leerd met de pijn VAS, OKS, WOMAC en KSCRS. Hiermee zou je kunnen vooronderstellen dat pijn en functionaliteit de 
meest belangrijke factoren zijn voor patiënten tevredenheid. De content validiteit liet een plafond effect zien van 23 
procent. De intra-class coëfficiënt was 0,93 (95% CI: 0,91-0,95).

Conclusies
Er is een gemiddeld tot bovengemiddelde correlatie tussen de patienten tevredenheid VAS en de normale subjectieve 
en objectieve scoring systemen, die momenteel worden gebruikt voor de outcome van arthroplastieken. De intra-class 
coëfficiënt van 0,93 laat zien dat de tevredenheid VAS goed reproduceerbaar is. In dit onderzoek is gedemonstreerd 
dat de patiënttevredenheid VAS een goed gevalideerde en reproduceerbare test is om het subjectieve resultaat van 
een totale knie prothese te kwantificeren. Deze studie laat dan ook zien dat de patiënttevredenheid VAS een goede 
aanvulling is naast de huidig gebruikte objectieve en subjectieve testen om het resultaat na een totale knieprothesen 
te evalueren. 
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Ondanks de ontwikkelingen in de geneeskunde zal 
één ding nooit veranderen; een tevreden patiënt is 
het ultieme doel van een behandeling.1 
Wanneer is de patiënt tevreden? Dat is voor ortho-
pedisch chirurgen evenzeer iedere keer de essentie 
waar het om draait. Men wil immers de patiënten 
goed kunnen informeren over de te verwachten te-
vredenheid na een artroplastiek. 
Met de focus op een tevreden patiënt beschikken 
we ook over de wetenschap dat onze gezondheids-
zorg momenteel merkbaar in beweging is. Het 
maatschappelijk karakter van de gezondheids-
zorg lijkt steeds meer een commercieel belang te 
krijgen mede door politieke beslissingen. Het moge 
duidelijk zijn dat de gezondheidszorg zich moeten 
gaan aanpassen aangezien verwacht wordt dat er 
in de toekomst steeds meer zorg verleend moet 
worden door steeds minder mensen. Met een bijko-
mende maatschappelijke uitdaging, de vergrijzing, 
zal continue en structurele patiënttevredenheid 
voor orthopedisch chirurgen noodzaak worden. 
De hedendaagse patiënt komt met internetwijs-
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1) beoordelen van de validiteit van de patiëntte-
vredenheid op een VAS score na een totale kniepro-
these en 2) het vaststellen van de reproduceerbaar-
heid van de patiënttevredenheid op een VAS-schaal 
na een totaleknieprothese.
 
Patiënten en methoden

Tussen oktober 2003 en november 2005 werden 187 knie-
prothesen uitgevoerd bij 183 patiënten (53 mannen en 130 
vrouwen) in het huiskamerproject (DePuy, J & J, Leeds, 
UK). De patiënten gaven hun toestemming voor deze pros-
pectieve studie.
De gemiddelde leeftijd op het tijdstip van de operatie 
was 70,4 (SD 7,8). 176 knieën (171 patiënten) hadden een 
primaire artrose, 9 knieën (8 patiënten) hadden reumato-
ide artritis en 3 knieën (3 patiënten) hadden een secundaire 
artrose na een fractuur. Een LCS totaleknieprothese met 
een rotating platform (TKA) (DePuy / Johnson & Johnson, 
Leeds, UK) werd geplaatst in 182 knieën (178 patiënten) en 
5 patiënten (5 knieën) werden behandeld met een unicom-
partimentele Oxford knieprothese (Biomet, Indiana, USA).
Preoperatief werden de pijn-VAS in rust en tijdens acti-
viteit, de Western Ontario McMaster Universities Artrose 
Index (WOMAC) en de Knee Society Clinical Rating System 
(KSCRS) verkregen.8,9,10

Bij een gemiddelde follow-up van 2,2 jaar (SD 0,4), waren 
3 patienten (4 knieën) overleden, 3 patienten (3 knieen) 
werden gereviseerd (2 infecties en 1 malpositie van het 
femorale component van de prothese). Negenentwintig 
patiënten (31 knieën) werden uitgesloten omdat ze cognitief 
of om andere niet aan de totaleknieprothese gerelateerde 
redenen incapabel waren om de testen uit te voeren. Een 
totaal van 143 knieën (140 patiënten) werden klinisch en 
röntgenologisch beoordeeld op de polikliniek en 8 knieën (8 
patiënten) werden thuis beoordeeld, omdat zij niet in staat 
waren om te komen tot de polikliniek.
Vier weken voor de afspraak op de polikliniek werd een 
envelop naar het huisadres gestuurd met de evaluatie-
formulieren. De evaluatieformulieren bestonden uit 
Western Ontario McMaster Universities Osteoarthritis Index 
(WOMAC), Pijn-VAS tijdens rust en gedurende activiteit, een 
tevredenheid VAS, De Short Form 36 (SF-36) en de Oxford 
Knie Score (OKS).8,10-14 In de wachtkamer van de polikliniek 
werd aan de patiënten nogmaals gevraagd om een tevre-
denheid-VAS en Pijn-VAS in rust en tijdens activiteit in te 
vullen. Een ervaren en onafhankelijke fysiotherapeut (SG) 
verzamelde de formulieren die thuis ingevuld waren en die 
in de wachtkamer werden ingevuld. Deze fysiotherapeut 
zag er op toe dat deze formulieren correct waren ingevuld. 
Er werden 8 patiënten in de thuissituatie door een assistent 
in opleiding (RB) onderzocht.
 
Tevredenheid visuele analoge schaal
Een VAS voor tevredenheid is een horizontale lijn van 100 
mm lang. Aan het begin en aan het eind zijn er twee des-
criptoren die uitersten van tevredenheid (dat wil zeggen 
helemaal ontevreden tot zeer tevreden) aangeven. De 
patiënt waardeerde zijn tevredenheid door het aangeven 
van een verticale markering op de 100 mm lijn. De afstand 

heid naar het spreekuur en heeft zich vooraf een 
beeld gevormd over de kwaliteit van de zorgver-
lener. Een beeld dat beïnvloed wordt door de top 
100 lijstjes in de media, de kwalificaties van de 
zorgverleners door de zorgverzekeraars, aangevuld 
met informatie die verkregen wordt middels de 
‘social media’. De patiënttevredenheid is daardoor 
dé belangrijkste parameter geworden, met name 
gericht op de evaluatie van kwaliteit van leven 
ontstaan na gewrichtsvervangende chirurgie, in 
combinatie met de al bestaande objectieve outco-
me-testen.2,3 Apolone et al. liet in een review zien 
dat de bestaande tevredenheidsonderzoeken niet 
goed gevalideerd en getest zijn.4 De noodzaak om 
een hoge mate van tevredenheid te scoren naast 
de bestaande objectieve en subjectieve schalen 
wordt ook weerspiegeld in de definitie van ge-
zondheid volgens de World Health Organisation, 
nl ‘Gezondheid is niet alleen de afwezigheid van 
ziekte, maar ook een toestand van lichamelijk, 
geestelijk en sociaal wel bevinden’.
Een grotere tevredenheid van patiënten reflec-
teert een betere kwaliteit van de zorg, duidelijker 
bewijs en betere reclame bestaat niet.
Het vaststellen van tevredenheid blijft echter 
zeer moeilijk, dit wordt met name veroorzaakt 
doordat tevredenheid van een patiënten subjec-
tief alsmede van heel veel factoren afhankelijk is. 
Men is overtuigd van de noodzaak van een goed, 
praktisch en valide meetinstrument voor tevre-
denheid. Helaas moet vastgesteld worden dat de 
momenteel gebruikte tests voor de tevredenheid 
niet zijn gevalideerd.3,4 Haverkamp et al. liet in 
2008 al zien dat een single likert scale-vraag, om 
de tevredenheid te meten, geen valide vraag/test 
is om tevredenheid te meten voor patiënten na 
een totaleheupprothese.5 De discussie of men voor 
een vraag een VAS of Likert-schaal moet gebruiken 
werd in 1987 al beantwoordt door Guyatt et al.6 In 
deze studie werd een grotere verbetering en een 
grotere variabiliteit in de VAS ten opzichte van de 
Likert-schaal gemeten. Conclusie: de tevredenheid 
van een patiënt kan beter worden gemeten met 
behulp van een VAS-systeem.
Een scoresystem moet makkelijk en praktisch 
in de klinische setting uit te voeren zijn. Tevens 
moet dit score systeem gevalideerd zijn zodat het 
in alle studies gebruikt kan worden tevens verge-
makkelijkt dit ook het vergelijk tussen bepaalde 
onderzoeken. De visuele analoge schaal voor tevre-
denheid is een eenvoudig hulpmiddel, dat ook kan 
worden gebruikt om de tevredenheid van patiënten 
na een behandeling te meten.
De tevredenheid VAS is gebruikt in de recente lite-
ratuur, maar de validiteit en reproduceerbaarheid 
zijn onbekend.7 De doelen van dit onderzoek zijn: 
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Wanneer de VAS-tevredenheid een hoog plafond effect 
laat zien, kan dit als een perfect resultaat van uw operatie 
worden gezien. Echter dit kan leiden tot een minder 
bruikbare score, omdat er geen mogelijkheid is om onder-
scheid te maken tussen deze patiënten op basis van deze 
uitkomst alleen.

Reproduceerbaarheid
Betrouwbaarheid geeft de toevallige en systemati-
sche foutmarge aan, die inherent is aan elke meting. 
Betrouwbaarheid verwijst naar het vermogen dat een 
parameter ongewijzigd blijft, wanneer het toegepast wordt 
op twee afzonderlijke gelegenheden en er geen klinische 
verandering heeft plaatsgevonden.3 Betrouwbaarheid is de 
basisvereiste van alle wetenschappelijke eisen.15 
De betrouwbaarheid van de tevredenheid VAS werd bepaald 
door het geven van een tweede tevredenheid VAS op de poli-
kliniek, nadat de patient de thuis ingevulde formulieren had 
overhandigd. De patiënten wisten niet dat zij een tweede 
keer de tevredenheid VAS-formulier moesten invullen. Alle 
patiënten bevestigden dat ze de eerste formulieren meer 
dan 2 dagen voordat ze naar de polikliniek ingevuld hadden. 
De test-hertest betrouwbaarheid werd onderzocht door het 
beoordelen van de intra class coëfficiënt (ICC). De intra-
class correlatiecoëfficiënt (variërend tussen 0 en 1) is een 
index van concordantie voor continue data. Een intraclass-
correlatie coëfficiënt van minder dan 0,4 wordt beschouwd 
als laag, tussen 0,4 en 0,75 als gemiddeld, en groter dan 
0,75 als uitstekend.16 Het systematische verschil tussen de 
eerste en de hertest tevredenheid VAS-test bepaalt de be-
trouwbaarheid van de test.

Statistiek
Een poweranalyse gaf aan dat met een power van 80% en een 
alpha ingesteld 5%, 150 patiënten nodig waren om de tevre-
denheid van VAS te valideren. De construct validiteit van de 
tevredenheid VAS werd getest met behulp van de Spearman 
correlatiecoëfficiënten, die de tevredenheid VAS vergelij-
ken met de VAS pijn in rust, tijdens de activiteit, WOMAC, 
SF-36, KSCRS en de OKS. De Spearman correlatie tussen te-
vredenheid VAS en de verbetering van deze objectieve en 
subjectieve scores ten opzichte van de preoperatieve en de 
follow-up meting werd ook bepaald. De betrouwbaarheid 
werd getest middels de intra-class coëfficiënt. Significantie 
werd vastgesteld op een P-waarde <0,05.

Resultaten

Patiënten
151 ingevulde vragenlijsten werden ingevuld, waar- 
bij de gemiddelde verbeteringen van de preoperatie-
ve en follow-up scores worden getoond in tabel 1. De 
patiënttevredenheid-VAS ingevuld in huis was 15,7 
(SD 22,5) en de patiënttevredenheid-VAS ingevuld 
op de polikliniek was 16,4 (SD 23,1).

Construct Validiteit
De Spearman correlatie van de patiënttevreden-
heid-VAS ten opzichte van pijn-VAS varieert van 

van de verticale lijn met het begin van de lijn (helemaal 
tevreden) werd gemeten met een liniaal. Het aantal mil-
limeters werd omgezet naar hetzelfde aantal punten 
variërend van 0 tot 100 punten. De exacte vraag was: ‘Bent 
u tevreden met uw knie prothese?’, waarna een standaard 
uitleg volgde over hoe het VAS formulier ingevuld diende te 
worden. Het VAS-formulier is weergegeven in figuur 1.

Constructvaliditeit
Validiteit is de mate waarin de test meet wat hij zou moeten 
meten. Tevredenheid is afhankelijk van veel factoren en 
er is geen gouden standaard voor de tevredenheid na een 
totale knie-artroplastiek. Met een constructvaliditeit wordt 
bedoeld dat het meetinstrument (VAS-tevredenheid) wordt 
vergeleken met bestaande gevalideerde meetinstrumen-
ten die worden gebruikt om het uiteindelijke resultaat 
van de behandeling te kwantificerend. We bepaalden de 
constructvaliditeit door middel van Spearman correlatie-
analyse. De constructvaliditeit, waaronder convergente en 
discriminante-validiteit, werd getest door het vergelijken 
van de tevredenheid VAS met de pijn VAS, in rust en tijdens 
activiteit, KSCRS, SF-36, WOMAC en de SF-36 en de OKS bij 
het follow-up bezoek.
Convergente en discriminante-validiteit zijn twee funda-
mentele aspecten van de constructvaliditeit. Convergente 
validiteit verwijst naar de mate waarin de verschillende 
manieren van meten van dezelfde eigenschap correleren 
met elkaar. 
Discriminante validiteit vraagt of de resultaten misschien 
afhangen van nog een andere variabele. Men kijkt dus naar 
de samenhang tussen de onderzoeksresultaten en een an-
dersoortig onderzoek. Hiervoor geldt, hoe lager de correla-
tie, hoe beter. Waarmee niet gezegd is dat het onderzoek 
valide is, er is alleen een variabele. 
De convergente en divergente validiteit tevredenheid wordt 
in dit onderzoek bepaald met behulp van Spearman corre-
latie analyse tussen de tevredenheid VAS en de fysieke en 
mentale scores van de SF-36.

Contentvaliditeit
Een van de items van contentvaliditeit is de aanwezig-
heid van een vloer of het plafond effect, wat betekent dat 
patiënten de laagste of hoogste mogelijke score scoren. 

Figuur 1: De Tevredenheid VAS met standaard uitleg
De bovenstaande vraag beantwoordt u door een 
verticaal streepje te zetten op de horizontale lijn. 
Bent u zeer tevreden over het resultaat van uw knie-
prothese dan zet u het streepje uiterst links op de 
lijn. Naarmate u meer ontevreden bent plaatst u het 
streepje meer naar rechts. Het gaat hierbij alleen de 
tevredenheid over het resultaat van de knieprothese.

Bent u tevreden over uw knieprothese ?

 
  Zeer Totaal
 tevreden ontevreden
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Discussie

Deze studie toont een goede constructvaliditeit, 
een matige contentvaliditeit in de vorm van een 
plafondeffect en goede betrouwbaarheid voor de 
patiënttevredenheid-VAS na een knieprothese.
Tevredenheid is subjectief en multifactorieel, 
derhalve zijn representatieve scores om de con-
structvaliditeit te bepalen van fundamenteel 
belang. Aangezien de belangrijkste indicaties 
voor een knie-artroplastiek ‘pijn’ en ‘functionele 
beperkingen’ zijn, hebben we gekozen voor een 
objectief scoringssysteem (KSCRS) en subjectieve 
scoring systemen (WOMAC-, OKS, pijn VAS in rust 
en tijdens activiteit). Uit deze studie is gebleken 
dat patiënten ‘pijn’ als meest bepalende factor 
kenmerken als het gaat om tevredenheid in het 
algemeen na een knieprothese.
De resultaten naar aanleiding van dit onderzoek 
laten een gemiddeld tot bovengemiddelde con-
structvaliditeit zien voornamelijk bij de pijn- 
en functionele scores. Deze hogere correlaties 
werden eerder aangetoond tussen de ziekte-speci-
fieke scores en domeinen van de algemene gezond-
heidssituatie vragenlijsten in andere validatiestu-
dies.17,18,19

Een van onze bevindingen is een plafondeffect van 
23%. Volgens de criteria geplaatst door Terwee et 
al. is een plafond effect van meer dan 15 % on-
acceptabel.20 Een eerdere studie van Haverkamp 
et al. toonde al een plafond effect van 79% bij 
vragen met een Likert-schaal over de tevredenheid 
na een heupprothese.5 De VAS -als meetmethode- 
is superieur ten opzichte van een vraag met een 
Likert-schaal als het gaan om patiënttevredenheid. 
De patiënttevredenheid-VAS geeft een weerspiege-
ling van het patiënten welzijn ten tijde van follow-
up, waarbij de patiënt zich zijn preoperatieve 
status probeert te herinneren, waarna hij vervol-
gens zijn tevredenheid bepaalt. Een plafond effect 
van 23% wil zeggen dat 23 % volledig tevreden was 
over zijn of haar knieprothese ten tijde van follow 

0,62 tot 0,73, dit betekent dat pijn een van de 
belangrijkste factoren is bij kniegewrichtsvervan-
gende chirurgie. De constructvaliditeit van de pa-
tiënttevredenheid-VAS ten opzichte van WOMAC, 
KSCRS score en Oxford knie scoren een correlatie 
variërend tussen 0,49 en 0,57. Convergente en di-
vergente validiteit laten een lagere correlatie zien. 
Dit geldt zowel voor de fysieke en mentale compo-
nenten van de SF-36 met een correlatie variërend 
van 0,17 tot 0,29. De lichamelijke pijnscore van 
SF-36 heeft de hoogste correlatie, namelijk 0,39. 
De scores zijn weergegeven in tabel 2.

Contentvaliditeit
Er is een relatief hoog plafond effect van de pa-
tiënttevredenheid-VAS aanwezig. Vierenveertig 
patiënten (23%) scoorde 0 op de VAS tevredenheid, 
wat betekent zeer tevreden. De verdeling van de 
VAS-tevredenheid is weergegeven in figuur 2.

Reproduceerbaarheid
De intraclass-coëfficiënt tussen de patiënttevre-
denheid-VAS ingevuld thuis en ingevuld op de poli-
kliniek was 0,93 (95% CI: 0,91-0,95).

Tabel 1. Verbetering van de Scores na een knieprothese

 Minimum Maximum Gemiddelde Std. Deviatie

VAS verbetering rest -62,00 99,00 25,2177 27,34872
VAS verbetering activiteit -34,00 96,00 45,8367 26,29913
WOMAC verbetering pijn  25,00 -90,00 -33,0464 23,57240
WOMAC verbetering stijfheid 37,50 -75,00 -23,2616 23,23071
WOMAC verbetering fysiek 20,59 -79,41 -26,8431 20,61655
KSCRS functie verbetering 30,00 -80,00 -18,9735 17,60036
KSCRS score verbetering 26,00 -88,00 -30,8188 20,67838

Figuur 2: De verdeling van de VAS tevredenheid scores.
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up. Deze patiënten laten dus zien dat met een 
knieprothese het ultieme doel van de behande-
ling is behaald, namelijk volledige tevredenheid. 
Dit maakt dat tevredenheid VAS in deze setting een 
belangrijke aanvulling vormt bij het meten van de 
tevredenheid na een knieprothese.

Betrouwbaarheid wordt meestal gemeten door het 
verkrijgen van nagenoeg hetzelfde resultaat onder 
identieke omstandigheden. In onze studie hebben 
we ervoor gekozen om de VAS tevredenheid zowel 
thuis als op de polikliniek te meten. Een van de 
bezwaren tegen het gebruik van deze enkele vraag 

Tabel 2. Construct validiteit, De Spearman rho correlaties tussen de tevredenheid VAS en de verschillende 
objectieve/subjectieve scores worden weergegeven. 

   VAS Thuis  VAS Polikliniek
    
SF-36 
Fysieke componenten
 Physical functioning (PF) 0.287 0.251
 Role limitation due to physical problems (RP) 0.217 0.250
 Bodily pain (BP) 0.388 0.396
 Social functioning (SF) 0.222 0.224
Mentale componenten
 Mental health (MH) 0.294 0.287
 Role limitation due to emotional problems (RE) 0.166 0.208
 Energy and vitality (VT) 0.212 0.246
 General health (GH) 0.168 0.183

VAS pijn rust 0.620 0.669
VAS pijn activiteit 0.775 0.725

WOMAC
 Pijn 0.554 0.562
 Stijfheid 0.528 0.496
 Fysiek functioneren 0.494 0.499

Oxford Knie Score 0.521 0.545

KSCRS score 0.568 0.569
KSCRS functie 0.285 0.258

* For all correlation coefficients p< 0.01  

Verbeteringen

VAS pijn rust 0.206 0.240
VAS pijn activiteit 0.501 0.545

WOMAC
 Pijn 0.336 0.368
 Functie 0.339 0.298
 Fysiek functioneren 0.321 0.335

KSCRS score 0.453 0.467
KSCRS functie 0.289 0.275

* Voor alle correlatie coefficients geldt: p< 0.01
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tevredenheid VAS is dat de patiënten de neiging 
hebben om meer tevredenheid te scoren omdat ze 
afhankelijk zijn van de orthopedisch chirurg ( men 
bijt nooit de hand die je voedt). De betrouwbaar-
heid laat zien dat het niet relevant is waar de te-
vredenheid VAS is ingevuld, en dat het verkrijgen 
van de VAS tevredenheid op de polikliniek een be-
trouwbare meetmethode is.

Conclusies
In deze studie werd aangetoond dat de tevreden-
heid VAS een goede validiteit en betrouwbaarheid 
heeft, ondanks een plafond effect van 23%. De VAS 
tevredenheid is een eenvoudig en valide instru-
ment om de tevredenheid van een patiënt na een 
knie-artroplastiek te kwantificeren. Hieruit kan 
men concluderen dat de VAS tevredenheid een uit-
stekende aanvulling is op de reeds bestaande sub-
jectieve en objectieve scores voor het kwantifice-
ren van het resultaat van een knieprothese.

Abstract

Introduction
Satisfaction is a multifactorial item, complicating the 
design of a valid tool for assessment of patient satisfac-
tion. However in literature and clinical practice the visual 
analogue scale is widely used to assess the multifactor item 
pain. In this study we validated the visual analogue scale 
to assess patient satisfaction, using the construct, content 
validity and the reliability.

Patients and methods
In this prospective study we studied 143 patients (151 
knees). The construct validity was measured using the 
Spearman correlation test, performing pairwise compari-
sons of the satisfaction VAS with the KSCRS, pain VAS at rest 
and during activity, OKS, SF-36, WOMAC. The reliability was 
tested using the intra-class coefficient.

Results
The Spearman correlation test showed correlations in the 
range of 0,40-0,78. The satisfaction VAS was highly correla-
ted with the pain VAS, OKS and KSCRS, which may indicate 
that pain and functionality are the most important factors in 
patient satisfaction. The content validity showed a ceiling 
effect of 23%. The intra-class coefficient was 0,93 (95% CI: 
0,91-0,95) showing excellent reliability.

Conclusions
There is a moderate to marked degree of correlation 
between the satisfaction VAS and the currently available 
subjective and objective scoring systems. The intra-class 
coefficient of 0,93 indicates excellent test-retest reliabi-
lity. In this study we demonstrated that the satisfaction VAS 
showed good validity and reliability with a ceiling effect, 
suggesting that this scale may serve as an addition to sub-
jective and objective outcome measurement in documen-
ting the result of total knee arthroplasty.
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Árangursríkt, Einstakt, Notendavænt
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Inleiding

Barbotage of needling is een effectieve behande-
ling voor tendinitis calcarea van de supraspinatus-
pees in de schouder.1,2 Anders dan in de schouder 
is het voorkomen van een kalkdepot in het mediale 
collaterale ligament (MCL) van de knie weinig be-
schreven in de literatuur. Muschol et al. hebben 
in 2005 voor het eerst een aantal casus beschre-
ven waarbij een excisie curatief was.3 Ook andere 
lokaties, zoals de musculus adductor brevis en 
rectus femoris, zijn casuïstisch beschreven.4,5 
Voor het eerst werd in onze kliniek een barbotage 
verricht van een verkalking in de MCL.

Ziektegeschiedenis

Een 67-jarige vrouw presenteerde zich met pijnklach-
ten aan de mediale zijde van de linkerknie. Deze waren 
circa vier maanden voor het bezoek spontaan begonnen. 
Er was geen sprake van slotklachten of instabiliteit en er 
was geen zwelling geweest. Wel had zij nachtpijn, startpijn 
en ochtendstijfheid welke kortdurend was. Er was geen 
liespijn. Eerdere intra-articulaire injectie met kenacort 
door de huisarts en fysiotherapie hadden de klachten niet 
veranderd. De medische voorgeschiedenis vermeldt hyper-
tensie en een low anterior resectie in verband met een co-
loncarcinoom.
Bij het lichamelijk onderzoek was er een neutrale beenas 
met een flexie/extensie van 125-3-0 in de linker knie. 
Drukpijn over de mediale gewrichtsspleet zonder positieve 
McMurray. Er was geen sprake van hydrops. De knie was 
voor-achterwaarts en collateraal stabiel.
Aanvullend onderzoek met een conventionele röntgenfo-
to en een MRI-scan toonden een calcificatie mediaal van 
de knie zien (figuur 1). Er waren geen aanwijzingen voor 
ernstige degeneratie.

Barbotage van een idiopathische calcificatie in het 
mediale collaterale ligament van de knie

Marnix J.N. Niggebrugge, Pol E. Huijsmans en Niels R.A. Baas

Tendinitis calcarea van de rotator cuff is een bekend fenomeen. Barbotage is een van de behandelingsmogelijkheden 
voor deze aandoening. Deze calcificaties van onbekende origine kunnen ook op andere delen van het bewegingsappa-
raat voorkomen. In deze casus wordt een barbotage beschreven van een calcificatie in het mediale collaterale ligament 
van de knie. Een kort overzicht van de literatuur over deze aandoening wordt gegeven.
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Differentiaal diagnostisch werd aan een degeneratief me-
niscusletsel, mediale gonartrose of een Pellegrini Stieda 
gedacht, alhoewel er geen trauma vermeld werd.
Omdat het kalkdepot op de röntgenfoto imponeerde als een 
kalkdepot zoals dit te zien is bij een tendinitis calcarea van 
de rotator cuff werd in overleg met patiënte een barbotage 
behandeling afgesproken. 
Bij de behandeling werd, na een lokale infiltratie van de 
huid met lidocaïne 1% , het kalkdepot echogeleid meerdere 
malen aangeprikt met een 16 Gy naald en vervolgens door-
gespoeld met 10cc 0,9% NaCl.
Na de behandeling kreeg patiënte kortdurend NSAID's voor-
geschreven ter pijnstilling, en mocht ze haar been belasten 
op geleide van de pijn.

Figuur 1. 
AP X-knieën 26 
juni 2009 met 
calcificatie van 
20 x 5 mm.
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Zes weken na de barbotage behandeling werd patiënte te-
ruggezien op de polikliniek en een nieuwe röntgenfoto van 
de knie gemaakt. De pijn was iets afgenomen en de rönt-
genfoto liet een oplossend kalkdepot zien (figuur 2) Weer 
drie maanden later was patiënte pijnvrij en was de calcifi-
catie radiologisch geheel verdwenen (figuur 3).

Discussie

Tendinitis calcarea in de rotator cuff van de schouder 
is een veel voorkomende aandoening. Het kan zich 
echter ook op ander plaatsen voordoen zoals in de 
mediale collaterale band van de knie. Mansfield 
en Trezies schrijven dat zij de eerste zijn die dit 
fenomeen in de MCL beschrijven, echter Muschol 
et al. beschrijven ook deze lokatie.3,6 Muschol et 
al. geven aan dat excisie in alle gevallen curatief is 
en dat een patiënt klachtenvrij werd na eenmalig 
lidocaïne 0,5%. 
Extracorporale shockwave therapie (ESWT) en echo-
geleide barbotage zijn geschikte behandelingen voor 
calcificaties in de schouder.1,7 Gezien de prevalentie 
van calcificaties in de MCL en overige lokalisaties, 
anders dan de schouder, zal een prospectief onderzoek 
moeilijk te verwezenlijken zijn. Wel zou het interes-
sant zijn te weten of ESWT ook succesvol kan zijn. Als 
we deze aandoeningen aan elkaar gelijkstellen, zou 
men zelfs kunnen zeggen dat na een aantal jaar het 
misschien niet uitmaakt of er behandeld is of niet. 

Barbotage of zelfs een enkele injectie met lidocaïne 
valt te overwegen, alvorens tot excisie wordt over-
gegaan van een symptomatische MCL-calcificatie.

Abstract

Symptomatic calcifications of the rotator cuff are 
a well-known phenomenon. Needling is one of 
the options for treating this disease. These calci-
fications of unknown origin can also be found in 
elsewhere in the musculoskeletal system. In this 
report we describe needling of a calcification in 
the medial collateral ligament and its result. We 
also briefly discuss the literature on this topic. 
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Figuur 2. Zes weken na barbotage is er reeds afname 
van hoeveelheid kalk.

Figuur 3. Vier 
maanden na bar-
botage is de cal-
cificatie vrijwel 
verdwenen.
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Inleiding

In 1983 werd door Nora voor het eerst melding 
gemaakt van 35 patiënten met een bizarre paroste-
ale osteochondromateuze proliferatie (BPOP) van 
de proximale falanx, middelste falanx, metatarsa-
lia en de metacarpalia. De exostosen waren micros-
copisch te onderscheiden van het osteochondroom 
door de toegenomen cellulariteit en atypie van de 
chondrocyten.1 Sinds Nora zijn er diverse auteurs 
die melding hebben gemaakt van de Nora-laesie, in 
enkele gevallen worden grotere groepen patiënten 
beschreven. Wij beschrijven een patiënt met de 
diagnose Nora-laesie van de proximale falanx van 
de hallux, waarbij initieel de diagnose osteochon-
droom werd gesteld en geven een overzicht van de 
literatuur.

Ziektegeschiedenis

Een 57-jarige vrouw werd op de polikliniek gezien met 
recidief klachten van een niet-pijnlijke zwelling van de linker 
hallux (Figuur 1). Drie jaar eerder werd een vergelijkbare 
exostose verwijderd, die uitging van de proximale falanx, 
destijds ontstaan in relatie tot het stoten van de hallux. 
Op basis van het histopathologisch onderzoek werd destijds 
de diagnose osteochondroom gesteld. Anamnestisch was 
de zwelling nooit geheel verdwenen en de klachten waren 
sinds 3 maanden teruggekeerd. Er was geen sprake van 
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nachtzweten en afvallen. Tevens was de patiënt nooit bloot 
gesteld aan radiotherapie, schadelijke stoffen of straling. 
Bij röntgenologisch onderzoek bleek de exostose uit te gaan 
van de proximale falanx van de linker hallux (Figuur 2).  
De MRI-onderzoek en CT-scan lieten een beeld zien van 
een botwoekering met een intacte cortex zonder betrok-
kenheid van de medulla (Figuur 3). Het beeld kon passen 
bij een laaggradig sarcoom. Scintigrafisch onderzoek liet 
sterk verhoogde activiteit in de laesie zien. De casus werd 
voorgelegd aan de beentumorencommissie. Na revisie van 
het eerdere histopathologisch onderzoek werd de diagnose 
bizarre parostale osteochondromateuze proliferatie (Nora’s 
laesie) gesteld. De exostose werd operatief geëxcideerd. Er 
werd een subcutaan osteofytaire woekering verwijderd. De 
basis van de proximale falanx werd vrij gelegd, waarna verdikt 
periost werd verwijderd (Figuur 1).  De histopathologie liet 
grillig opgebouwd kraakbeen en bot zien met veel reac- 
tieve fibroblasten zonder cytonucleaire atypie (Figuur 4).  
Zes maanden postoperatief was er geen sprake van een 
recidief.  

Discussie

De Nora-laesie presenteert zich als een niet 
pijnlijke zwelling, die in ongeveer 72% aan de 
proximale falanx, middelste falanx, metatarsalia 
of de metacarpalia is gelokaliseerd. De handen 
zijn vaker aangedaan dan de voeten. Ook wordt 
de Nora-laesie beschreven ter plaatse van de lange 
pijpbeenderen, schedel, maxilla en de patella.2-11  
De Nora-laesie ontstaat gebruikelijk bij mensen 
tussen de 20 en 40 jaar, maar kan op zowel kinder-
leeftijd, als bij ouderen optreden.1,7,9,12 De aan-
doening komt net zo vaak voor bij mannen als bij 
vrouwen.1,2 Een predispositie aan de rechter zijde 
van het lichaam is beschreven.12 

Etiologie
De oorzaak van het ontstaan van de Nora-laesie 
is nog niet volledig opgehelderd. Een verband 
met een trauma in de voorgeschiedenis wordt in 
ongeveer 30% vermeld.2 Een aanvullend argument 
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voor een traumatische oorzaak zou de predispo-
sitie van Nora-laesie aan de dominante zijde van 
het lichaam kunnen zijn.12 De Nora-laesie wordt 
beschouwd als onderdeel van een scala reactieve 
aandoeningen zoals ‘floride reactive periostitis’ 
(FRP), ‘turret-exostose’ en subunguinale exostose. 
FRP zou een voorstadium zijn van de Nora-laesie en 
zou verder kunnen uitrijpen tot verworven osteo-
chondroom. Na het ontstaan van een subperiostale 
bloeding ontstaat er een periostitis met fibrose, 
kraakbeen en een botcomponent. Dit stadium komt 
overeen met de FRP. De druk onder het periost ver-
oorzaakt pijn. Indien de laesie middels een defect 
in het periost wordt ontlast, kan er een gelobde 
laesie ontstaan. Door een relatieve hypoperfusie 
rijpen de chondrocyten niet verder uit. Deze laesie 
wordt de Nora-laesie genoemd.13 De ontwikkeling 
van de Nora-laesie uit FRP wordt meerdere keren 
in de literatuur beschreven.12,14 Indien het bot 
verder uitrijpt ontstaat er een verworven osteo-
chondroom.12 De hypothese dat de Nora-laesie een 
reparatieproces is, wordt ondersteund door de aan-
wezigheid van ‘vascular endothelial growth factor’ 
(VEGF) en ‘basic fibroblast growth factor’ (bFGF). 
Beiden zijn betrokken bij het aanmaken van bot en 
worden gevonden in epifysen. Er wordt in de Nora-
laesie op bijna alle cellen een verhoogde expressie 
van b-FGF en op de chondrocyten een verhoogde 
expressie van VEGF gezien.15 

Naast deze hierboven beschreven hypothese worden 
chromosomale translocaties door verschillende 
auteurs beschreven, zoals een translocatie tussen de 
chromosomen 1 en 17.16,17 Ook andere chromosoma-
le afwijkingen zoals 2 ringchromosomen afkomstig 
van chromosoom 12, trisomie 7 en diverse partiële 
deleties worden beschreven.7 

Figuur 1. Preoperatief beeld van de niet-pijnlijke zwelling (A). Lobulaire laesie rond proximale hallux (B). Intacte 
proximale phalanx na het verwijderen van de laesie (C).

Figuur 2. AP (A) en driekwart (B) röntgenopname van 
de linker voet, waarop de exostose wordt gezien.
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Beeldvormende diagnostiek
Het radiologisch beeld bestaat uit een goed om-
schreven massa die vanuit het periost ontstaat. De 
meerderheid van de laesies gaan uit van de diafyse 
en metafyse (75%).12 MRI laat op de T1 sequenties 
een laag signaal van de massa zien. Op de T2 se-
quenties wordt een intermediair tot hoog signaal 
gezien. Met intraveneus toegediende gadolinium 
kleurt de laesie homogeen aan.12,18 Radiologisch 
wordt er geen invasieve groei in cortex, medulla 
en weke delen gezien, echter een atypisch beeld 
op röntgenopname of MRI  met destructie van de 
cortex en continuïteit met de medulla wordt be-
schreven.8,10,19 In de literatuur is niet veel bekend 
over de CT-scan en scintigrafische bevindingen van 
de Nora-laesie. Bij scintigrafie wordt een verhoogde 
opname gezien ter plaatse van de afwijking.12

Histopathologische bevindingen
Histopathologisch kan de grootte van de Nora laesie 
variëren van 4mm tot 40mm.1,12 De laesie bestaat 
uit een drietal bizar gerangschikte componen-
ten. Een component bestaat uit een pseudokapsel 
welke rijk is aan chondrocyten. Deze chondrocy-
ten hebben vaak een tweetal nucleoli en kunnen 
vergroot zijn. De tweede component bestaat uit 
bot met slecht georganiseerde trabeculae, met 
veel osteoblastische activiteit. Het bot kleurt 
bij de hematoxyline en eosine kleuring (H & E)  
blauw, waardoor het ook ‘blue bone’ wordt 
genoemd. Een derde stromale component bestaat 
uit ‘spindle cells’ en vasculair fibreus weefsel. Er 
kan enchondrale ossificatie plaatsvinden.2 De kans 
op maligne transformatie is niet duidelijk, maar 
lijkt zeer klein. Maligne transformatie vanuit de 
Nora-laesie naar een fibrosarcoom is in de litera-
tuur beschreven.11

Differentiaal diagnose
Differentiaal diagnostisch moet er worden gedacht 
aan een periostaal/parosteaal osteosarcoom, os-
teochondroom, FRP, turret-exostose, subunguinale 
exostose en myositis ossificans.2 
De belangrijkste opgave voor de clinicus is om de 
Nora-laesie te onderscheiden van het parosteaal 
osteosarcoom. Deze maligniteit is beschreven in de 
kleine botten van hand en voet, maar komt voorna-
melijk voor in de lange pijpbeenderen.20 Het oste-
ochondroom is een aandoening die meestal uitgaat 
van metafyse en diafyse van de proximale humerus 
en het distale femur. Het wordt tweemaal vaker 
bij vrouwen gevonden en heeft een voorkeursleef-
tijd van 30-40 jaar. De differentiatie met de Nora-
laesie kan het best middels histopathologisch 
onderzoek geschieden.2 FRP kan door de aanwezig-

Figuur 3. Transversale 
en coronale CT opname 
van de exostose, waar-
bij een intacte cortex 
wordt gezien.

Figuur 4. Haematoxyline-eosine (H&E) kleuring van de 
Nora laesie. Er wordt een bizarre organisatie van bot 
en gecalcificeerd kraakbeen (A), een pseudokapsel van 
chondrocyten (B) en fibreus weefsel (C) gezien.
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heid van pijn worden onderscheiden van de Nora 
laesie. FRP heeft meer een fusiforme vorm (spoel-
vormig) in vergelijking tot de nodulaire structuur 
van de Nora laesie.21 De turret-exostose ontstaat 
na een trauma waarbij de subperiostale bloeding 
ossificeert.22 De subunguinale exostose is een vaak 
pijnlijke exostose door druk op de nagel en gaat uit 
van de distale falanx.7 Myositis ossificans ontstaat 
na trauma in musculair weefsel en is in tegenstel-
ling tot de Nora-laesie pijnlijk.21 

Behandeling
Excisie is de meest gebruikte behandeling voor 
de Nora-laesie. Daarbij wordt soms additionele 
cryotherapie van de onderliggende cortex tijdens 
de excisie aangeraden.23 Een recidief treedt op 
tot 55% binnen 2 jaar na het verwijderen van de 
laesie.2 Het verwijderen van onderliggend periost 
en delen van de cortex zou dit recidiefpercentage 
kunnen verlagen tot 10%.24

Abstract

We report about a patient with a bizarre parosteal osteo-
chondromatous proliferation (Nora lesion) of the proximal 
phalanx of the left hallux. Nora lesion is a not painful and 

benign lesion most commonly deriving from the proximal 
and middle phalanx, metacarpal bones and metatarsal 
bones. Differentiation with (parosteal) osteosarcoma is 
important. Localisation of the lesion might help in differen-
tiation with parosteal osteosarcoma, although histopatho-
logy is necessary. This article will review literature and will 
discuss etiology, diagnostic process, differential diagnoses, 
therapy and prognoses of the rare Nora lesion.
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De stichting Orthopaedische Hulpprojecten (Alk-
maar, www.kindopdebeen.nl) zendt sinds 1998 
jaarlijks 2 orthopaedische OK-teams uit naar het St. 
Martin de Porres Ziekenhuis in Njinikom (Kameroen) 
om kinderen te opereren met groeistoornissen aan 
de onderste extremiteit. Grotendeels bestaan de 
afwijkingen uit varus- en valgusdeformiteiten. Er 
komen ook complexere afwijkingen voor zoals, ro-
tatieafwijkingen en sabeltibiae. Naast deze afwij-
kingen worden patiënten gezien met extreme genu 
recurvatum. In dit artikel wordt dit ziektebeeld 
beschreven en tevens een mogelijke chirurgische 
behandeling.

Klinische presentatie

De meeste patiënten met deze afwijking zijn 
afkomstig uit de provincie ‘the Extreme North’ 
in het noorden van Kameroen nabij de grens met 
Nigeria en Tsjaad. De kinderen worden niet met 
de afwijking geboren, maar ze kunnen op jonge 
leeftijd een flexiebeperking ontwikkelen in één 
of beide knieën. Hierdoor ontwikkelt zich een 
afwijkend looppatroon dat wordt gekenmerkt door 
een houterige plaatsing van de benen met de knieën 
in recurvatie, het voorbewegen gebeurt vooral door 
circumductie bewegingen vanuit de heup. De ernst 
van de flexiebeperking neemt toe met de leeftijd. 
De recurvatie kan meer dan 30 graden bedragen 
(figuur 1). In ernstige gevallen gaat de patiënt 
op handen en voeten lopen, omdat rechtop staan 
niet meer mogelijk is. Dit beeld hebben we alleen 
gezien bij de kinderen die waren uitgegroeid.

Extreem verworven genu recurvatum in Kameroen 

Corné J.M. van Loon, Enrico de Visser en Peter C.G. Hubach 

Genu recurvatum komt in Kameroen relatief veel voor. Het kan zich ontwikkelen tot een extreme afwijking die voor 
de kinderen zeer invaliderend is. We beschrijven de klinische presentatie, lichamelijk onderzoek en röntgenfoto’s van 
deze afwijking. Een mogelijke chirurgische behandeling wordt beschreven.

Dr. C.J.M. van Loon en dr. E. de Visser, orthopedisch 
chirurgen, Afdeling orthopedie, Ziekenhuis Rijnstate 
Arnhem, Postbus 9555, 6800 TA Arnhem.
Dr. P.C.G. Hubach, orthopedisch chirurg, Dorpsweg 114, 
1676 GH Twisk.
Correspondentie: Dr. C.J.M. van Loon
E-mail: cvanloon@rijnstate.nl

N
ed

er
la

nd
s T

ijdschrift voor O
rthopaedie

Bij lichamelijk onderzoek is er een relatieve hoog-
stand van de patella en een stug eindgevoel in 
maximale flexie (extensiecontractuur). Er is vaak 
sprake van een maximale flexie van 10 graden of 
minder. Er is een lichte laxiteit van de collatera-
le ligamenten van de knie. De voorachterwaartse 
stabiliteit is normaal. Hyperextensie is mogelijk 
tot soms wel 50 graden. De functie van de knie is 
beperkt en bedraagt 20 tot 50 graden. De kniefunc-
tie bij jonge kinderen is beter dan in de uitgegroei-
de kinderen.

Röntgenonderzoek
De afwijkingen op de röntgenopnames zijn 
eveneens per leeftijd verschillend. Jonge kinderen 
kunnen radiologisch een normaal knie gewricht 
hebben. Meestal zie je op de laterale röntgenop-
name dat er een groeistoornis is opgetreden van 
de ventrale distale femurepifyse en physis (figuur 
2). Verder is er een patella alta aanwezig. Er wordt 
fragmentatie van de trochlea gezien. Het condy-
lenblok lijkt in extensie te staan. Wat opvalt, is 
dat er geen afwijkingen in physis en epifyses van 
de tibia aanwezig zijn. De ‘posterior slope’ is 
normaal.

Figuur 1. Extreme recurvatie in de knie bij lichamelijk 
onderzoek.

www.ntv-orthopaedie.nl/vanloon1803/i
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Operatieve behandeling

Het doel van de operatieve behandeling is het verkrij-
gen van flexie in de knie zodat deze kinderen kunnen 
staan en een normaler looppatroon kan ontstaan. 
Bij het openen van het kniegewricht valt op dat de 
kruisbanden normaal zijn, de trochlea geen dys-
plastische indruk heeft (figuur 3), de patella wel 
dysplastische kenmerken heeft, maar ook op jonge 
leeftijd al degeneratieve kenmerken vertoont 
(figuur 3). De m. quadriceps femoris is fibrotisch. 
De behandeling bestaat uit het verlengen van het 
extensorapparaat en het corrigeren van de ossale 
deformiteit. In milde gevallen, meestal bij jonge 
kinderen, wordt enkel een quadricepsverlengings-
plastiek (V-Y) uitgevoerd, waarbij 5 tot 8 centimeter 
aan lengte kan worden gewonnen (figuur 4). De knie 
wordt dan voor een periode van 6 weken geïmmobi-
liseerd m.b.v. een gipsverband in 30 graden flexie.
In de ernstige gevallen wordt de V-Y-plastiek gecombi-
neerd het een pattelectomie. Aangezien het ventrale 
kapsel verkort is wordt het kapsel mediaal en lateraal 
met een schaar ingeknipt tot aan het niveau van de 
collaterale ligamenten. Bij extreme ossale deformi-
teit wordt een flecterende (en soms variserende) 
supracondylaire femurosteotomie uitgevoerd om 

meer flexie te bereiken (fig. 5). De osteotomie wordt 
gefixeerd met 2 krammen, waarna een gipsimmobili-
satie in zoveel mogelijk flexie voor een periode van 
minimaal 6 weken wordt voorgeschreven.

Resultaten

Vanwege de onherbergzaamheid van het land is het 
niet mogelijk goed wetenschappelijk onderzoek te 
doen met volledige follow-up van alle patiënten. 

Figuur 2. Laterale röntgenfoto van extreem verworven 
genu recurvatum met anterieure subluxatie van de 
tibia, fragmentatie van de anterieure distale femur 
epifyse en extensiestand van het condylenblok.

Figuur 3. Peroperatieve opname toont een vrijwel nor-
male trochlea.

Figuur 4. V-Y quadricepsverlengingsplastiek.
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Bij follow-up 1 jaar na de operatie bleek dat de 
patiënten een intact strekapparaat hadden. De 
recurvatie was opgeheven met een flexie van 20 
tot 90 graden afhankelijk van de preoperatieve de-
formiteit. Er waren geen complicaties, m.n. geen 
nonunion van de femurosteotomieën en geen op-
pervlakkige of diepe wondinfecties.
 
Discussie

Kniedeformiteiten bij kinderen in de tropen zijn 
meestal genu varum, genu valgum, of ‘windswept’ 
deformiteit (combinatie van varus en valgus).1 
Deze deformiteiten komen het meest voor in het 
3e levensjaar. Veel afwijkingen zijn het gevolg van 
rachitis of m. Blount.2 Bij milde afwijkingen bij 
jonge kinderen is gipscorrectie in combinatie met 
Vitamine D en calciumsuppletie vaak voldoende 
om de deformiteit grotendeels te corrigeren en 
recidief te voorkomen. 
Een studie naar deformiteiten bij 3144 kinderen op 
Nigeriaanse scholen liet zien dat 184 van 972 or-
thopaedische deformiteiten een genu recurvatum 
betrof.3 Genu recurvatum kwam significant vaker 
voor bij meisjes. Bij 16% van de kinderen was de 
recurvatie meer dan 20 graden.3 Klinisch lijkt het 
beeld op een congenitale knie luxatie. Echter geen 
enkel kind dat tijdens onze missies in Kameroen is 
gezien had de afwijking bij de geboorte. Verder 
waren de voorste en de achterste kruisbanden 
intakt. Dit in tegenstelling tot een congenitale knie 
luxatie, waar deze afwezig zijn.
Bij congenitale genu recurvatum spelen genetische 
factoren en de positie in de baarmoeder een aetio-

logische rol.4 Bij onze patiëntengroep in Kameroen 
werden de kinderen met normale knieën geboren 
en ontstond de progressieve deformiteit pas later. 
In de ‘Extreme North’-regio wordt de afwijking 
toegeschreven aan intramusculaire vaccinaties in 
de m. quadriceps femoris. Gezien het abnormale 
aspect van de m. quadriceps bij operatie is een neu-
romusculaire oorzaak echter meer waarschijnlijk. 
Een histologisch onderzoek van een spierfasciebi-
opt zou hier uitkomst kunnen bieden. De fragmen-
tatie van het anterieure distale femur imponeert 
als een m. Perthes-achtige afwijking met groeiver-
traging leidend tot recurvatie. 
Howard en Redden beschreven een quadriceps-
verlenging en supracondylaire femurosteotomie 
bij verwaarloosde bilaterale congenitale genu re-
curvatum bij een Roemeens kind van 10 jaar.4 Zij 
beschreven ook een extreme recurvatie van 90 
graden bij een 23-jarige man die behandeld werd 
met bilaterale kniearthrodese. 
In milde gevallen is gipsredressie een goede optie. 
In gevallen van ernstige recurvatie is verlenging 
van de quadricepspees en evt. supracondylaire os-
teotomie aangewezen. 
In onze patiëntengroep in Kameroen werd vaak 
een patellectomie uitgevoerd omdat de patella op 
jonge leeftijd artrose vertoonde en het moeilijk 
maakte om de wond te sluiten door weke delen 
contractuur aan de voorzijde van de knie.
Een nadeel van deze techniek is het verminderen 
van de extensiekracht door verlies van de hypo-
mochlion-functie van de patella.

Abstract

Extreme developmental genu recurvatum is common in 
some remote areas in Cameroon. We describe the clinical 
presentation, physical examination and X-ray abnormalities 
of this deformity. A surgical treatment option is suggested.
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Figuur 5. Postoperatieve flexie na 
Quadricepsverlengingsplastiek en patellectomie.
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Selectie van de verslagen van de 
NOV Najaarsvergadering op 6 en 7 oktober 2011 
te Noordwijkerhout
(onder de verantwoordelijkheid van de wetenschappelijke secretaris van de NOV)

Inleiding en vraagstelling
Het aantal patiënten met een heupfractuur neemt 
toe en door de hoge morbiditeit legt de behan-
deling een groot beslag op de ziekenhuiszorg. 
Aangezien deze patiënten tegenwoordig sneller 
worden ontslagen, neemt ook de belasting op de 
zorg buiten het ziekenhuis toe.
Het doel van de studie is om de effectiviteit na te 
gaan van een multidisciplinair transmuraal zorgpad 
voor patiënten met een heupfractuur.

Methode
Een cohort van 380 patiënten met een heupfrac-
tuur, opgenomen tussen 1 augustus 2008 en 31 juli 
2010, werd geanalyseerd. Per 1 augustus 2009 is 
in het ziekenhuis het ‘Herstelplan heupfracturen’ 
geïmplementeerd; een samenwerking tussen de 
afdelingen Anesthesie, Ouderengeneeskunde en 
Orthopedie om de zorg en doorstroom van patiënten 
met een heupfractuur beter te organiseren. Vanaf 
dat moment was de registratie prospectief. 
Wij vergelijken 2 onafhankelijke groepen, voor en na 
de invoering van het ‘Herstelplan heupfracturen’.

Inleiding en vraagstelling
Aangezien er geen duidelijke consensus bestaat 
over de optimale behandeling van four-part 
proximale humerus fracturen, besloten we tot het 
uitvoeren van een prospectieve gerandomiseerde 
studie. Conservatieve behandeling werd vergele-
ken met hemiprothese plaatsing bij patiënten van 
65 jaar en ouder. 

Methode
Vijftig patiënten werden geïncludeerd voor con-
servatieve of hemiprothese behandeling met 
een follow-up van een jaar. De Constant Murley 
score werd gebruikt als primaire uitkomst maat. 

Resultaten
375 (98,8%) patiënten zijn geopereerd: 67,5% 
vrouw, gemiddelde leeftijd 79,2 jaar (18-102). 
Het percentage patiënten dat binnen 24 uur werd 
geopereerd was vergelijkbaar (85,3% vs 86,4%; 
p=0,76). De gemiddelde opnameduur daalde signi-
ficant van gemiddeld 10,5 naar 8,0 dagen (p<0.01) 
en er zijn significant minder patiënten die meer 
dan 10 dagen opgenomen liggen (44,6% vs 26,2%; 
p<0,01). De ziekenhuis- en eenjaars mortaliteit 
daalde significant (4,9% vs 2,1% en 17,9% vs 14,7%; 
p=0,025). Het project leverde een kostenbesparing 
van 103.000 euro per jaar op.

Conclusie
Na de invoering van het ‘Herstelplan heupfractu-
ren’ is de opnameduur korter geworden en de mor-
taliteit gedaald. Tevens blijkt het project kosten-
effectief te zijn.

A.F van Bemmel, J.P. Hering, M. Eliel, J. Steens.
Maelsonstraat 3, 1624 NP Hoorn, annelies_v_b@hotmail.com

Secundaire uitkomst maten waren de Simple 
Shoulder Test, abductie krachtmetingen door 
middel van een myometer en Visual Analogue Scale 
(VAS) scores voor pijn en functioneren. 

Resultaten
Analyse liet geen verschillen zien in patiënten de-
mografie tussen beide groepen. Er werden geen 
significante verschillen gevonden in de Constant 
Murley en de Simple Shoulder Test scores bij twaalf 
weken en een jaars follow-up. Abductie kracht was 
significant hoger in de conservatief behandelde 
groep bij zowel de 12 weken (p=0.0015), als de een 
jaars follow-up (p=0.008). VAS pijn scores waren 

Korter opgenomen met een heupfractuur, na invoering van een multidisci-
plinair transmuraal zorgpad

Conservatieve versus hemiprothese behandeling van four-part proximale 
humerus fracturen: Een gerandomiseerde gecontroleerde studie
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echter significant hoger in de conservatieve groep 
bij 12 weken follow-up (p=0.002). Dit verschil kon 
niet meer aangetoond worden na een jaar. 

Conclusie
Op basis van de uitkomsten van deze studie kunnen 
geen duidelijke voordelen aangetoond worden bij 
de behandeling van four-part fracturen van de 

Inleiding en vraagstelling
De huidige literatuur is niet conclusief over het an-
algetisch effect van bupivacaine en ropivacaine na 
knie-arthroscopie. In deze dubbelblinde, gerando-
miseerde studie was het doel bupivacaine en ropi-
vacaine ten opzichte van placebo na knie-arthros-
copie onder algehele anaesthesie te vergelijken.

Methode
282 patienten werden gerandomiseerd voor intra-
articulaire injectie met 10ml Bupivacaine 0.5%, 
10ml Ropivacaine 0.75% of 10ml NaCl 0.9%(placebo) 
na arthroscopie van de knie. Pijn en tevredenheid 
werden middels NRS (numerical rating scale)-sco-
res gemeten op 1 uur, 4 uur en 5-7dagen na de ar-
throscopie in rust en bij flexie. Adjuvant medica-
tiegebruik werd eveneens genoteerd.

Resultaten
1 uur NRS-Scores in rust waren hoger in de NaCl 
groep vergeleken met de bupivacaine groep 
(p<0.01), 1 uur NRS-scores in flexie waren hoger 
in de NaCl groep vergeleken met de bupivacaine 

Doel
Failure analyse van de Oxford unicompartimentele 
knieprothese (UKP) en de functionele resultaten na 
revisie. 

Materiaal en methode
Alle gereviseerde Oxford UKPs die gedurende 1998 
t/m 2009 werden geplaatst, zijn geïncludeerd voor 
deze retrospectieve cohort studie. 
De primaire uitkomst was de reden van de revisie.
De secundaire uitkomsten waren de KSS, WOMAC, 
SF-36 en VAS (pijn en tevredenheid) scores na de 
revisie.

De Dupra-trial, een gerandomiseerde gecontroleerde studie naar de effec-
tiviteit van intra-articulair bupivacaine en ropivacaine na arthroscopie van 
de knie

Failure analyse van de Oxford unicompartimentele knieprothese

(p<0.01) en ropivacaine (p<0.01) groep. 4 uurs NRS-
tevredenheid was hoger voor de bupivacaine groep 
vergeleken met de NaCl groep (p=0.01). Verschillen 
in NRS-scores waren significant maar klein. Adjuvant 
medicatiegebruik was minder in de Bupivacaine 
group vergeleken met de NaCl groep (p<0.01). 

Conclusie
De resultaten van deze gerandomiseerde klinische 
trial demonstreren betere analgesie na toediening 
van intra-articulaire bupivacaine en ropivacaine na 
knie-arthroscopie aan. Aangezien recente literatuur 
een mogelijk chondrotoxisch effect van bupivacaine 
en ropivacaine aantoont alsmede de milde verbe-
tering in patiëntcomfort, gevonden in deze trial, 
raden wij aan geen intra-articulaire infiltratie toe te 
dienen, maar systemische analgetica te gebruiken. 

M.M. Campo, G.M.M.J. Kerkhoffs, I.N. Sierevelt, 
R.R. Weeseman, H.M. Van der Vis, G.H.R. Albers.
van Reibeeckweg 212, 1213 XZ Hilversum, 
mmcampo@hotmail.com

Resultaten
Gedurende de studie periode werden er in het 
Martini ziekenhuis 331 Oxford UKPs geplaatst. Na 
een gemiddelde follow-up van 6 jaar en 5 maanden 
(4 maanden - 11 jaar en 1 maand) werden 46 UKPs 
gereviseerd (=14%). De gemiddelde tijd tot revisie 
was 3 jaar en 8 maanden (3 weken - 9 jaar en 8 
maanden).
De belangrijkste aanleidingen voor de revisie 
waren: luxerende bearing, malpositie van 1 van de 
componenten, loslating van 1 van de component 
en progressie van de artrose van het laterale en/of 
patellofemorale compartiment.

proximale humerus met een hemiprothese, verge-
leken met conservatieve behandeling.

H.W. Boons, J.H.M. Goosen, S. van Grinsven, V.F. Busch, 
J.L.C. van Susante, C.J.M. van Loon
Hegdambroek 1021, 6546 VC Nijmegen, 
hwboons@hotmail.com
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De revisies bestond met name uit revisie naar een 
primaire totale knie prothese (38/46=83%). In een 
aantal gevallen werd alleen de bearing of 1 van de 
componenten gewisseld. De functionele uitkom-
sten na de revisie waren matig.

Conclusie
Het revisie percentage van de Oxford UKP is relatief 
hoog. De belangrijkste oorzaak voor een revisie is 
malpositie of loslating van de componenten. In de 

meeste gevallen wordt er gereviseerd naar een 
primaire TKP. De functionele resultaten en de patiënt 
tevredenheid na de revisie zijn matig te noemen.

P.S.W.A. Haen, MD, R.W. Brouwer MD PhD, 
J.J.A.M. van Raaij MD PhD
verlengde grachtstraat 35, 9717 GE Groningen, 
pswahaen@gmail.com, afdeling orthopaedie Martini 
ziekenhuis Groningen

Inleiding en vraagstelling
Knieartrose is de meest voorkomende vorm van 
artrose. Kosten van artrose bestaan uit productivi-
teitskosten en medische kosten. Productiviteitskosten 
worden beïnvloed door patiënt-, gezondheid- en 
werkgerelateerde determinanten. Het doel van 
deze studie is het identificeren en kwantificeren 
van productiviteitskosten en medische kosten bij 
knieartrose. Daarnaast worden associaties tussen 

Inleiding en vraagstelling
Stabiele fixatie van een revisie totale kniepro-
these (TKP) is met name belangrijk vanwege het 
botverlies. Tot op heden is er geen consensus over 
de steelfixatietechniek. Met dit onderzoek werd 
de stabiliteit van gecementeerde met press-fit ge-
plaatste stelen vergeleken. Daarnaast werden de 
klinische resultaten onderzocht.

Methode
In deze RCT werden 32 patiënten met een revisie 
TKP-operatie geincludeerd met type I of II botver-
lies. Direct voor implantatie werd gerandomiseerd 
tussen cementeren of press-fit plaatsen. Migratie 
van de femur en tibiacomponenten (translatie of 
rotatie >1mm of °) ten opzichte van het bot werd 
gemeten met model-based radiostereometrische 
analyse (RSA) met postoperatieve RSA-foto als 
baseline. Patiënten werden 6 weken, 3, 6, 12 en 24 
maanden na de revisie-operatie gevolgd. Klinische 
resultaten werden geëvalueerd met de Knee 
Society Score en de KOOS.

Resultaten
Op 6 en 12 maanden na de operatie was er geen 

Productiviteitskosten en medische kosten bij werkende patiënten met 
knieartrose

patiënt-, gezondheid- en werkgerelateerde deter-
minanten met productiviteit onderzocht.

Methode
Opeenvolgende tweedelijns orthopedie patiën- 
ten met knieartrose werden geïncludeerd. Inclusie-
criteria waren: participatie in beroepsbevolking, 
Kellgren&Lawrence graad I-III, visual analogue sca-
le (VAS) pijn ≥ 2, leeftijd 18-65 en conservatieve 

verschil in mediane migratie van femur en tibia-
componenten tussen gecementeerde en press-fit 
geplaatste stelen. Echter, het aantal migrerende 
implantaten op 12 maanden liet een trend zien 
richting meer migratie voor de gecementeerde 
stelen (p=0.083). Er waren geen verschillen in 
klinische scores tussen de groepen.

Conclusie 
Gecementeerde en press-fit geplaatste stelen 
waren 6 en 12 maanden na de operatie even 
stabiel. In beide groepen waren onverwacht veel 
migrerende implantaten, iets meer in de cement-
groep, terwijl er klinisch of radiologisch geen aan-
wijzingen voor loslating waren. De 24 maanden 
follow-up is nog niet compleet, maar voorlopig 
is er geen verschil in stabiliteit tussen gecemen-
teerde en press-fit geplaatste revisie totale knie-
protheses.

P.J.C. Heesterbeek, A.B. Wymenga, G.G. van Hellemondt
Hengstdal 3, 6574 NA Ubbergen (bij Nijmegen), 
p.heesterbeek@maartenskliniek.nl

Cementeren of press-fit plaatsen van stelen bij revisie totale 
knieprothese: een RCT
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behandeling ≥ 6 maanden.
Productiviteit is gemeten met de Productivity and 
Disease Questionnaire. Medische consumptie werd 
verkregen door vragenlijsten en gewaardeerd 
middels de Handleiding voor Kostenonderzoek en 
tarieven van het College voor Zorgverzekeringen. 
Regressie analyse werd gebruikt voor associaties 
tussen Patiënt, gezondheid- en werkgerelateerde 
determinanten en productiviteit. 

Resultaten
117 patiënten zijn geïncludeerd. Gemiddelde 
leeftijd was 53.2, met een gemiddelde BMI van 
28.8 kg/m2. De gemiddeld productiviteitskosten 
waren € 722,36 per patiënt maand, corresponde-
rend met 27,7 uur productiviteitsverlies. De ge-
middelde medische kosten waren € 108,97. Arts- 
en therapeut bezoek was verantwoordelijk voor  

Inleiding
Malrotatie kan bij heup- en knieprotheses leiden 
tot een slechtere post-operatieve uitkomst. 
Anatomische kennis over de rotatie van het femur 
is dus belangrijk. In deze studie is nagegaan of de 
meest gebruikte hoeken voor bepaling van rotatie 
van het femur, de femorale anteversie (FAA) en 
posterieure condylaire angle (PCA) gerelateerd 
zijn aan elkaar. Daarnaast is geanalyseerd of de 
'inferieure condylaire angle' (ICA) gebruikt kan 
worden om de PCA te bepalen. Dan zou namelijk de 
rotatie voorspeld kunnen worden aan de hand van 
een simpele AP kniefoto.

Methode 
Een experimenteel onderzoek waarbij van 36 
humane cadaverfemora een computertomogra-
fiescan ( CT) werd gemaakt. Drie hoeken werden 
gemeten: (1) de FAA; tussen de collumlijn (CL) 
en posterieure condylaire lijn (PCL), (2) de PCA; 
tussen de transepicondylar lijn (TEL) en PCL, (3) de 
inferieure condylaire angle (ICA); tussen de TEL en 
inferieure condylaire lijn (ICL). Statistische analyse 
bestond uit een Pearson’s correlatiecoëfficiënt, en 
gepaarde t-test. 

Resultaten 
De gemiddelde FAA, PCA en ICA voor de hele groep 
waren respectievelijk 12,0 graden (95% CI 9,6-
14,4), 4,8 graden (95% CI 4,1-5,4) en 4,5 graden 

Femorale rotatie is er een relatie tussen de femorale anteversie en de 
posterior en inferior condylar angle?

(95% CI 3,9-5,1). De Pearson’s correlatie tussen 
linker en rechter FAA was r = 0,82 (p = 0,001) en 
PCA r = 0,59 (p = 0,001). Alleen bij vrouwen is er 
een significante correlatie tussen FAA en PCA r = 
0,54 (p = 0,001). De correlatie tussen de ICA en de 
PCA was r = 0,14 (p = 0,23). Voor alle hoeken liet de 
t-test zien dat verschil in sekse niet statistisch sig-
nificant was (PCA p=0.74, ICA p=0.15), zo ook voor 
rechts vergeleken met links (FAA p=0.71, PCA 0.40, 
ICA p=0.47).

Conclusie
Voor FAA en PCA geldt dat links en rechts gecor-
releerd zijn, in tegenstelling to de ICA welke geen 
significante correlatie vertoont. Intraindividueel 
zijn geen significante correlaties te vinden tussen 
de anteversiehoek en ICA en PCA. Als gevolg 
hiervan moet men ervan bewust zijn dat er variatie 
tussen individuen betreffende de rotatie bestaat. 
Individuele planning bij de implantatie van knie-
prothesen is dus mogelijk van groot belang.

L.C.D. Konijn, H.M.J. van der Linden, H.J.L. van der Heide, 
R.G.H.H. Nelissen
Albinusdreef 2, 2300 RC Leiden, 
h.m.j.van_der_linden@lumc.nl
Afdeling Orthopaedie, Leids Universitair Medisch Centrum, 
Leiden, Nederland

€ 94,46 van deze kosten. Kosten voor medicatie en 
hulpmiddelen bedroegen € 14,51. Een hogere VAS 
pijn bij inspanning, vaak fysiek zwaar werk verrich-
ten en slechtere sfeer op het werk waren significant 
geassocieerd met verminderde productiviteit.

Conclusie
De totale kosten per knieartrose patiënt per maand 
waren € 831,33. Productiviteitskosten bedragen 
87% van de totale kosten. Een hogere VAS pijn bij 
inspanning, vaak fysiek zwaar werk verrichten en 
slechtere sfeer op het werk zijn geassocieerd met 
verminderde productiviteit.

J. Hermans, M.A. Koopmanschap, S.M.A. Bierma-Zeinstra, 
M. Reijman, J.A.N. Verhaar, A.Burdorf
Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam, j.hermans@erasmusmc.nl
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10 jaar follow-up met Röntgen Stereofotogrammetrische Analyse (RSA): 
Goede diagnostische eigenschappen van initiële (excessieve) migratie als 
voorspeller van late (aseptische) loslating van acetabulaire cups

Inleiding en vraagstelling
Suboptimale fixatie van de tibia component kan 
leiden tot continue migratie en loslating met uit-
eindelijk revisie als gevolg. Het doel van deze ge-
blindeerde, gerandomiseerde studie is om te on-
derzoeken hoe drie verschillende type fixaties de 
lange termijn migratie van totale knie protheses 
beïnvloeden. 

Methode
68 knieën werden gerandomiseerd tot Hydroxy-
Apatite (HA) gecoat, ongecoat of gecementeerde 
componenten en prospectief gevolgd gedurende 
gemiddeld 7,6 jaar (3 maanden tot 16 jaar). Met 
behulp van Radiostereometrische Analyse (RSA) 
werd de migratie bepaald. Daarbij waren de RSA-
analisten geblindeerd voor de aan- of afwezigheid 
van HA, maar niet voor cement. Een lineair mixed 

Beide waren sterke risicofactoren voor late asep-
tische loslating (hazard ratio: 19.9, 95%BI:4.94-
80.0, p<0.001 en 11.1, 95%BI:2.83-43.9, p=0.001). 
Individueel vertoonden 8 van 11 losse cups een 
onderscheidend patroon van excessieve craniale 
translatie hoger dan 1.75mm gecombineerd met 
excessieve sagittale rotatie hoger dan 2.53° op 
twee jaar follow-up. De diagnostische kwaliteit 
van zowel initiële (excessieve) craniale translatie 
als van initiële (excessieve) sagittale rotatie als 
voorspeller van late aseptische loslating was goed 
(ROC-area-under-curve: 0.88, 95%BI:0.74-1.01, 
p<0.001 en 0.84, 95%BI:0.68-1.00,p=0.001).

Conclusie
Initiële (excessieve) migratie gemeten middels 
RSA heeft goede diagnostische eigenschappen voor 
detectie van acetabulaire cups at risk voor toe-
komstige aseptische loslating en lijkt daardoor een 
geschikte methode om functioneren van nieuwe 
implantaten al in vroege fase te beoordelen.

M.J. Nieuwenhuijse, E.R. Valstar, B.L. Kaptein, 
R.G.H.H. Nelissen
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden, m.j.nieuwenhuijse@lumc.nl

De lange termijn migratie is verschillend voor gecementeerde, HA-gecoate 
en ongecoate totale knie protheses (TKP)

effect model werd gebruikt voor de statistische 
analyse. 

Resultaten
In totaal werden er 759 RSA analyses verricht. De 
mediane migratie, uitgedrukt in Maximal Total 
Point Motion (MTPM) op 10 jaar is 1,74mm voor 
de ongecoate groep, 0,88mm voor de HA-gecoate 
groep en 0,59mm voor de gecementeerde groep; 
p<0,001. De mediane subsidence op 10 jaar is 
0,30mm voor de ongecoate groep, 0,03mm voor 
de HA-gecoate groep en 0,04mm voor de gecemen-
teerde groep; p=0,005. 

Conclusie
De ongecoate tibale componenten migreren signi-
ficant meer dan de HA-gecoate en gecementeerde 
tibiale componenten. HA bewerkstelligt een sig-

Achtergrond
De diagnostische waarde van initiële migratie als 
voorspeller van late aseptische loslating is bekend 
voor stelen en de tibiacomponenten, maar is voor 
acetabulaire cups niet bekend. In deze prospec-
tieve klinische en RSA lange-termijnstudie, wordt 
deze relatie en zijn diagnostische kwaliteit onder-
zocht voor acetabulaire cups.

Methode
Negenendertig opeenvolgende patiënten (41 totale 
heupprothesen) ontvingen een gecementeerde 
Exeter steel en een gecementeerde Exeter all-
polyethylene cup en werden prospectief vervolgd, 
zowel klinisch als met RSA, op een, zes, 12, 26 en 
52 weken postoperatief en vervolgens jaarlijks. 
Gemiddelde totale follow-up was 9.4 jaar (stan-
daarddeviatie 3.2). Er was geen lost-to-follow-up, 
17 patiënten overleden tijdens follow-up.

Resultaten
Elf (26.8%) cups waren los na gemiddeld 76 maanden 
(12-140 maanden). Gedurende de eerste twee 
postoperatieve jaren vertoonden de losse cups 
opvallend meer craniale translatie (p<0.001) en 
sagittale rotatie (toegenomen inclinatie, p=0.001). 
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nificante reductie op de migratie en dit gunstige 
effect is op 10 jaar nog steeds aanwezig. 86% van 
de migratie vindt plaats in het 1e post-operatie-
ve jaar en dit benadrukt de vroeg voorspellende 
waarde van RSA.

Inleiding
Nettoyage en microfracturing voor geïsoleerde 
osteochondraal defecten (OCD) van de talus is 
de primaire behandeling voor laesies tot 15 mm 
in diameter. Bij deze behandeling wordt revas-
cularisatie geïnitieerd om nieuw bot en stabiel 
fibrocartilaginair weefsel te vormen. Er is een 
methode ontwikkeld om het postoperatieve beloop 
van bootaangroei te meten met behulp van een 
3D-segmentatie-model op CT beeldvorming. Het 
doel van deze studie was om de betrouwbaarheid 
van deze metingen te bepalen.

Methode
omputertomografie (CT)-scans van 36 enkels werden 
preoperatief en twee weken postoperatief gemaakt. 
In de postoperatieve dataset van het CT-volume 
werd een bol gepositioneerd in de gesegmenteerde 
talus om het defect heen. Binnen deze bol werd 
het botvolume bepaald door het aantal voxels te 
berekenen die binnen het botvolume vielen. 
De rest van de talus werd als een template gebruikt 
om te matchen met de preoperatieve talus. Na het 
matchen, is de diameter en de positie van de bol 
hetzelfde als gepositioneerd op de postoperatieve 

Inleiding
Nettoyage en microfracturing voor osteochondraal 
defecten (OCD) van de talus is de primaire behan-
deling voor laesies tot 15 mm. Er zijn echter benige 
fragmenten gemeld als een potentiële valkuil die 
tijdens de microfracturing techniek kunnen ontstaan. 
Het doel van deze studie was om de aanwezigheid 
van losse benige fragmenten na arthroscopische 
nettoyage en microfracturing van OCD te evalueren.

Methode
CT-scans van 23 enkels werden preoperatief, twee 
weken en een jaar postoperatief gemaakt. Van alle 
CT-scans werden met een vaste drempeling voor bot 

Een nieuwe methode om het verschil in botvolume te meten na nettoyage 
en microfracturing van een osteochondraal defect

Postoperative losse fragmenten na arthroscopische nettoyage en micro-
fracturing van osteochondraal defecten van de talus

talus. Het preoperative botvolume van het OCD 
werd bepaald en het verwijderde botvolume ten 
opzichte van de postoperative CT werd berekend.
De metingen in alle 36 enkels werden uitgevoerd 
door twee verschillende examinatoren en twee 
keer door dezelfde examinator. 

Resultaten
The interclass correlation coefficient (ICC) was 
0.997. The intraclass correlation coefficient was 
0.998. The standard error of measurement tussen 
de examinatoren was 8.21 mm³. Het gemiddelde 
verwijderde botvolume was 150.0 mm³ (-16.5 – 
579.1 mm³).

Conclusie
Het meten van botvolumeverandering na nettoyage 
en microfracturing middels een 3D-segmentatie 
model is betrouwbaar. 

M.L. Reilingh, R.M. Gerards, G. Streekstra, R. Jonges, 
L. Blankevoort, C.N. van Dijk
AMC Meibergdreef 9, 1100 DD Amsterdam, 
m.l.reilingh@amc.uva.nl

segmentatie 3D-reconstructies gemaakt, waarna per 
reconstructie het aantal losse fragmenten bepaald 
werd. Bovendien werd de AOFAS-score preoperatief 
en een jaar postoperatief gescoord. De correlatie 
werd geanalyseerd met de Spearman’s rho-test.

Resultaten
Een of meer, mediaan 4.0 (1-25), fragmenten 
werden gevonden in 20 van de 24 enkels (83%) twee 
weken na de operatie. In 16 van deze 20 enkels (80%) 
waren alle fragmenten na een jaar verdwenen. In 
de andere vier gevallen was er een afname van het 
aantal fragmenten, mediaan 1.0 (1-6). De mediane 
AOFAS verbeterde van 72 (43-90) preoperatief tot 

B.G.C.W. Pijls, E. Valstar, B. Kaptein, M. Fiocco, 
R.G.H.H. Nelissen
LUMC; Albinusdreef 2 / postbus 9600, 2300 RC Leiden, 
b.g.c.w.pijls@lumc.nl
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90 (67-100) in een jaar (p<0,01). Er werd geen cor-
relatie (r=0,3; p=0,20) gevonden tussen de aanwe-
zigheid van fragmenten en de klinische uitkomst.

Conclusie
Losse benige fragmenten werden na nettoyage en 
microfracturing van osteochondraal defecten van de 
talus waargenomen bij 83% van de patiënten. Echter, 
bij alle patiënten verdwijnen de fragmenten in zijn 

Inleiding
Bij patiënten met discusdegeneratie kan een 
lumbale totale discusprothese (TDP) geplaatst 
worden. Subsidence van de TDP in het wervelli-
chaam is een bekende complicatie, welke mogelijk 
wordt veroorzaakt door undersizing van de TDP. 
Doel van deze studie is enerzijds om subsidence te 
kwantificeren en te classificeren, en anderzijds om 
te onderzoeken of undersizing daadwerkelijk een 
risicofactor voor subsidence is. 

Methode
Aan de hand van röntgenfoto’s (AP en lateraal) 
van 42 patiënten met een L4-L5 SB Charité III TDP 
(Link, Duitsland; DePuy, MA), werd de geometrie 
van de wervellichamen en de TDP configuratie 
digitaal gereconstrueerd. De volgende parameters 
zijn gemeten: • ratio tussen de oppervlakten van 
de wervel- en TDP eindplaat: A_TDP/A_wervel • 
rotatiehoeken van de TDP t.o.v. de werveleindpla-
ten: a • volumeverlies ten gevolge van subsiden-
ce: V_verlies Drempelwaardes voor V_verlies en a 
werden bepaald om subsidence te kwantificeren. 
De betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid van 
de methode werd bepaald met behulp van inter- 

Subsidence-analyse van de lumbale discusprothese

en intra-beoordelaars metingen. Subsidence werd 
gecorreleerd aan de ratio A_TDP/A_wervel om te 
bepalen of undersizing een risicofactor voor sub-
sidence is. 

Resultaten
Voor de ratio A_TDP/A_wervel zijn hoge inter- en in-
tra-beoordelaars correlatiecoëfficiënten gevonden 
(r>0.96 en r>0.92). Subsidence werd gedefinieerd 
als: V_verlies >1300 mm^2, of 700 < V_verlies < 
1300 mm^2 in combinatie met a > 7.5 graden. Een 
verminderde kans op subsidence bestaat als meer 
dan 62%, respectievelijk 66% (L4-L5) van de werve-
leindplaat bedekt is door de TDP. 

Conclusie
Een betrouwbare methode om subsidence te meten 
werd ontwikkeld. Subsidence is inderdaad gerela-
teerd aan undersizing. Een afkapwaarde voor un-
dersizing werd gedefinieerd.

M.M. van Rijsbergen, I.M. Punt, B. van Rietbergen, K. Ito, 
L.W. van Rhijn, A. van Ooij, P.C. Willems
Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht, i.punt@mumc.nl

geheel of is er een grote afname in hoeveelheid. Er 
was geen correlatie tussen de klinische uitkomst en 
de aanwezigheid van fragementen postoperatief.

M.L. Reilingh, C.J.A. van Bergen, R.M. Gerards, 
C.N. van Dijk
AMC Meibergdreef 9, 1100 DD Amsterdam, 
m.l.reilingh@amc.uva.nl
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Nederlands onderzoek in internationale tijdschriften

Doel van de studie: Analyseren van de klinische en 
radiologische resultaten van de instrumented Bone 
Preserving (iBP) elleboogprothese bij patiënten 
met reumatoïde artritis (RA). Vergelijking van de 
resultaten met de in de literatuur gepubliceerde 
resultaten van de Kudo 5 elleboogprothese.

Locatie: Afdeling Orthopedie, Maasstad Ziekenhuis, 
Rotterdam.

Patiënten: Een cohort van 19 RA-patiënten met 20 
iBP-elleboogprothesen, geopereerd tussen december 
1999 en augustus 2006 door twee verschillende ortho-
pedisch chirurgen. Ernst secundaire artrose: meren-
deels (14x) Larsen stadium 4 aangetaste ellebogen, 2x 
Larsen-3 en 4x Larsen-5. Follow-up 15-96 maanden, 
gemiddeld 49, mediaan 43 maanden.

Interventie: iBP-elleboogprothese via posterieur 
met een variant op de triceps-split benadering. 
Plaatsen ongecementeerde humeruscomponent 
en gecementeerde ulnacomponent met ten slotte 
weke delen ‘balancing’. De nabehandeling bestond 
uit 2 weken bovenarmsgips, gevolgd door 4 weken 
afneembare brace met actieve oefentherapie.

Uitkomstmaten: Klinische uitkomst d.m.v. pre- 
en postoperatieve Mayo Elbow Performance Score 
(MEPS). Postoperatieve radiologische evaluatie van 
fixatie volgens Tanaka et al..

Resultaten: Postoperatief was het klinische 
resultaat 12x uitstekend (MEPS>90), 5x goed (75-89) 
en 3x matig (60-74). De gemiddelde MEPS was post-
operatief gestegen van 36 naar 60 (p<0.001). De 
gemiddelde flexiemogelijkheid was postoperatief 
gestegen van 77° naar 104° (p<0.001). 
Radiologisch waren er in 2 gevallen een type I radi-
olucentie en in 6 gevallen een type II radiolucentie 
bij de ulnacomponent.

Er traden drie complicaties op: 1x peroperatieve 
fractuur van de mediale humeruscondyl, 1x persi-
sterende nervus ulnarisparesthesie en 1x prothese-
dislocatie enkele maanden postoperatief.

Conclusies: Bij ongeveer 80% van de patiënten 
met RA heeft de iBP-elleboogprothese een bevre-
digend resultaat na een gemiddelde follow-up van 
49 maanden. Gezien de asymptomatische radiolu-
centies bij de ulnaire component dienen de lange 
termijnresultaten te worden afgewacht.

Commentaar: Eindelijk is er een publicatie over 
de resultaten van de iBP-elleboogprothese (Biomet 
Inc., Warsaw, IN, USA). Hoewel deze toch geruime 
tijd op de markt is met een redelijk marktaandeel, 
is er nog nauwelijks over gedocumenteerd. Hoewel 
de evidence beperkt is tot level IV, is er genoeg te 
leren uit deze studie. Zo betreft het een groep fors 
aangedane RA-patiënten, jong en oud, die bij deze 
follow-up op het eerste gezicht goede resultaten 
toont. De indicaties zijn helder en klachten worden 
verholpen.

De inleiding geeft al aan dat de iBP feitelijk de 
Kudo 6 is, maar dat de bijhorende instrumenten 
vooral aan humerale zijde botsparend handelen 
opleveren. Het is dan ook goed om te lezen dat 
er aan humerale zijde geen enkel probleem is met 
betrekking tot de overleving van de component. 
Opvallend is wel dat er volgens de operatiebe-
schrijving bij de humerale voorbereiding geen 
gebruik wordt gemaakt van het bijhorend instru-
mentarium. Onze persoonlijke ervaring is juist dat 
de iBP zich kenmerkt door de mogelijkheid om een 
gecontroleerde plaatsing te verkrijgen dankzij 
deze instrumenten. Blijkbaar is de ervaring van 
de operateurs in deze studie anders. Verder willen 
wij een kritische kanttekening plaatsen bij de be-
schrijving van de benadering door de tricepsmuscu-

Instrumented Bone Preserving elbow prosthesis in rheumatoid arthritis: 
2-8 year follow-up.
IV Kleinlugtenbelt, PAGM Bakx, J Huij.
J Shoulder Elbow Surg 2010; 19: 923-8.
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latuur. Feitelijk is dit de techniek zoals Joe Pooley 
– de ontwikkelaar van de iBP uit Gateshead UK – 
zelf heeft gepresenteerd. De beschrijving gaat ons 
inziens mank bij het onderscheid tussen aponeuro-
se en septum intermusculare, waarbij de tekst bij 
de vierde figuur ook misleidend is. Het was beter 
geweest het gedachtegoed van Pooley over het niet 
bestaan van de tricepspees en de spiersparende 
benadering te accentueren met referentie.

Voor patiënten met RA lijkt een succespercentage 
van 80% op het eerste gezicht niet tegenvallend. 
Toch dient men voorzichtig te zijn met de interpre-
tatie van de uitkomsten van deze studie. Zo zijn er 
kleine aantallen waaraan het moeilijk zorgvuldig 
rekenen is en is de studie naar onze indruk retros-
pectief uitgevoerd. De gebruikte score (MEPS) wordt 
in de literatuur regelmatig gebruikt bij soortgelijke 
patiëntengroepen, maar een Nederlands gevali-
deerde versie bestaat volgens ons niet. Verder zijn 
pro- en supinatiewaarden niet genoteerd, terwijl 
ook niet wordt vermeld op welk moment in de 
follow-up de scores zijn afgenomen. Een prothese-
dislocatie kwam 1 op 20 voor. Opvallend genoeg is 
deze patiënt volgens de MEPS als ‘goed’ uit de bus 
gekomen. Dit komt doordat de subscore ‘pijn’ bijna 
de helft van de punten kan leveren aan de maximaal 
haalbare totaalscore van 100. De MEPS lijkt groten-
deels een pijnscore te zijn. Dit hoeft echter geen 
probleem te zijn, aangezien dit voor de patiënten 
een uitermate belangrijk punt is voor hun kwaliteit 
van leven. Slordig is dat de auteurs voor de radio-
logische evaluatie verwijzen naar de classificatie 
van Tanaka et al., maar zij hebben nooit een clas-
sificatie beschreven. Zij verwijzen in hun artikel 
namelijk door naar Kudo zelf, terwijl die ook geen 
echte gevalideerde classificatie gebruikt maar ra-
diolucenties bij de ulna-component probeert te 
graderen in geen, een beetje of overal.1

Uiteindelijk is natuurlijk belangrijk wat de overle-
ving van de prothese op lange termijn gaat zijn. 
Nu heeft dit cohort een mediane follow-upduur van 
43 maanden met daarbij één dislocatie. Zoals de 
auteurs terecht opmerken verdient het de komende 
jaren aandacht dat er op dit moment al bij zes 
patiënten radiologische tekenen van mogelijke 
loslating van de (ulna)prothese zijn. Wat de voor-
spellende waarde hiervan is voor de uiteindelijke 
uitkomst zal moeten worden afgewacht. Volgens 
het Finse register heeft ‘de’ elleboogprothese een 
10-jaarsoverleving van 83% bij reumatoïde artritis.2 

Over een aantal jaar kunnen we bekijken of de 
cijfers van dit cohort hiermee overeenstemmen.

Samenvattend is het een zeer lezenswaardig 
artikel, dat misschien de aandacht van velen heeft 
gemist. Elleboogprothesiologie blijft een tak van 
sport uitgeoefend door een kleine groep orthope-
den, die hun eigen ervaringen moeten spiegelen 
aan dat wat de beperkte literatuur ons hierover 
leert. Lof aan de auteurs dat zij hun resulta-
ten bijhouden, evalueren én delen. Dit verdient 
navolging, wellicht ook breder in een landelijke 
registratie, zeker gezien de recente perikelen 
omtrent prothesen en ingrepen zonder duidelijke 
lange termijnresultaten.

Paul de Baat, AIOS orthopedie St. Elisabeth zieken-
huis Tilburg
Lex Boerboom, orthopedisch chirurg UMC Groningen

1. Kudo H, Iwano K. Total elbow arthroplasty with a non-
constrained surface-replacement prosthesis in patients 
who have rheumatoid arthritis; a long-term follow-up 
study. J Bone Joint Surg Am 1990; 72: 355-62.

2. Skyttä ET, Eskelinen A, Paavolainen P, et al. Total elbow 
arthroplasty in rheumatoid arthritis: a population-based 
study from the Finnish Arthroplasty Register. Acta Orthop 
2009; 80: 472-7.

Vraagstelling: Het vergelijken van de middellange 
termijnresultaten (> 1 jaar) van patiënten met 
een proximale humerusfractuur die conservatief 
behandeld werden versus diegenen die behandeld 
zijn met osteosynthese door middel van een hoek-
stabiele plaat.

Locatie: De auteurs zijn afkomstig van het Depart-
ment of Orthopaedics, Flinders Medical Centre, 

Adelaide, Australia en de Radboud University 
Nijmegen Medical Centre, Nijmegen, The Nether-
lands. De operaties zijn verricht in een level 1 
trauma centrum in Australië.

Patiënten en methode: In deze retrospectieve 
cohortstudie werden de uitkomstmaten (functie, 
pijn, functioneren en algehele gezondheidstoe-
stand) gemeten van een groep conservatief be-

Locking plate versus nonsurgical treatment for proximal humeral fractures: 
better midterm outcome with nonsurgical treatment.
Sanders, R. J., Thissen, L. G., Teepen, J. C., van Kampen, A., & Jaarsma, R. L. (2011). 
Journal of Shoulder and Elbow Surgery, 20 (7), 1118–1124. 
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handelde patiënten in vergelijking met een groep 
geopereerde patiënten. Er werden twee typen 
hoekstabiele platen gebruikt (resp. Synthes en 
Smith & Nephew). 
Patiënten (n=35) uit beide groepen (18 om 18 
fracturen) werden achteraf gematcht wat betreft 
het type fractuur o.b.v. de Neer classificatie, 
leeftijd en geslacht.

Resultaten: Na een gemiddelde follow up van 
ongeveer 40 maanden bereikten de conservatief 
behandelde patiënten een betere ROM na > 1 jaar 
follow up. Overige resultaten zoals  pijn en tevre-
denheid waren overeenkomstig in beide groepen.
Radiologisch was er sprake van malunion in 44% van 
de geopereerde groep en in 28%
van de conservatief behandelde groep.
Posttraumatische artrose was ernstiger in de ge-
opereerde groep (65% vs 33%).
Er waren significant meer complicaties bij ge-
opereerde patiënten (56% vs 11%). In 39% (7/18) 
schouders werd de plaat verwijderd, eenmaal werd 
ook artrodese verricht i.v.m. infectie.

Conclusies: Ondanks goede korte termijn resul-
taten van de behandeling met de hoekstabiele 
platen, waren de uiteindelijke resultaten in beide 
groepen vergelijkbaar, alleen de gemiddelde schou-
derfunctie was beter in de niet geopereerde groep. 
Complicaties en artrose werden vaker gezien in de 
geopereerde groep.

Commentaar: Het is verhelderend om een artikel 
te lezen over een studie waarin operatieve fixatie 
van proximale humerusfracturen vergeleken 
worden met conservatieve behandeling.
In de literatuur wordt veel aandacht besteed aan 
de resultaten van allerlei operatieve methoden, 
echter juist weinig aandacht aan die van conser-
vatieve behandeling. Vergelijking van deze twee 
groepen komt nog minder voor, zeker niet prospec-
tief gerandomiseerd.
Het is jammer dat uit de grote collectie van 234 
patiënten met een dergelijk fractuur er slechts 36 
fracturen beschikbaar waren voor het onderzoek. 
In de kleine aantallen ligt dan ook de zwakte van 
de studie. Ofschoon de verschillen niet significant 
zijn, valt toch te veronderstellen dat verschillen 
in geslacht, de aanwezigheid van artrose, diabetes 
mellitus en verschil in dominante arm, factoren zijn 
die verstorend kunnen werken op de uitslagen. Ook 
de intraobserver variabiliteit wat betreft de Neer 

classificatie is een (moeilijk vermijdbare) storende 
variabele. In de discussie wordt door de auteurs de 
mogelijke invloed van dergelijke beperkingen van 
deze studie zelf ook aangegeven.
Verder heeft de studie de nadelen van een re-
trospectief onderzoek, zoals de keuze op grond 
waarvan geopereerd is. Een voorbeeld hiervan is het 
niet vermelde interval tussen trauma en operatie. 
Conservatief behandelde patiënten startten na 1 
week reeds met oefenen. Kan het feit dat diegenen 
met meevallende klachten na een week niet meer 
gepland werden voor osteosynthese, een bias 
gegeven hebben?
Opvallend in dit onderzoek zijn de relatief goede 
functionele resultaten van beide patiëntengroe-
pen. In mijn eigen ervaring en in de literatuur is 
het functieherstel, zowel met als zonder operatie, 
meestal teleurstellend, terwijl in deze studie het 
verlies aan flexie bijvoorbeeld slechts gemiddeld 
48° resp. 13° was (ondanks bijvooorbeeld 44% 
malunion en één artrodese in de geopereerde 
groep). Met name de conservatieve groep deed het 
goed. Dit heeft waarschijnlijk te maken met het 
hoge percentage fracturen dat in goede stand con-
solideerde (72%).
Wat in dit artikel goed naar voor komt zijn de 
problemen van plaatosteosynthese bij deze 
fracturen. In 5 gevallen was sprake van een niet 
optimale reductie van de fractuur en in 3 andere 
verslechterde de stand tijdens de genezing (8/18, 
44%). Ook diende bij 7 patiënten (39%) de plaat 
weer verwijderd te worden i.v.m. bewegingsbe-
perking door het osteosynthesemateriaal. Ook het 
grotere aantal problemen van het glenohumerale 
gewricht zoals schroefpenetratie en posttraumati-
sche artrose in de geopereerde groep wordt netjes 
beschreven.
Bovengenoemde problemen van plaatosteosynthe-
se zijn een waardevolle boodschap van dit artikel 
en daarmee leggen de auteurs de vinger op de 
gevoelige plek van de operatieve behandeling van 
deze fracturen.
Een waardevolle opmerking aan het eind van het 
artikel is het kostenaspect van de operatieve 
versus de conservatieve behandeling. Dit impli-
ceert echter niet dat de keuze voor wel of niet 
opereren alleen op grond hiervan genomen mag 
worden. Terecht merken de auteurs op dat verder 
onderzoek hiervoor noodzakelijk is.

Dr. C.P.J. Visser
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Proefschriftbespreking

Op 26 mei promoveerde Sebastiaan Souer aan 
de Radboud Universiteit Nijmegen op zijn proef-
schrift "Wrist Fractures: Operative Treatment and 
Rehabilitation". Het internationale karakter van 
het proefschrift uit zich in de beide co-promoto-
res David Ring en Jesse Jupiter vanuit de Harvard 
Medical School in Boston en het Zwitserse tintje 
ontstond door de samenwerking met de AO Clinical 
Investigation and Documentation.
In de inleiding wordt de huidige kennis omtrent 
de behandeling van polsfracturen uiteen gezet, 
waarbij de waarde van nieuwe technieken met 
betrekking tot het uiteindelijke resultaat wordt 
bediscussieerd. Daarnaast worden de factoren die 
invloed hebben op de polsfunctie, maar ook de 

objectieve functionele beperking (impairment) 
en de subjectieve perceptie (disability) hiervan, 
aangestipt. Deze zaken dienen als basis voor het 
onderzoek van de in vivo kinematica van de pols 
en het effect van specifieke fractuurpatronen en 
operatietechnieken en implantaten hierop en op 
de uiteindelijke uitkomst.
Met behulp van 3D CT en fluoroscopie werd de in 
vivo kinematica van de pols onderzocht. Het bleek 
dat bewegingen in het DRU-gewricht, proximale 
migratie van de radius en ulnaire variantie, af-
hankelijk waren van de rotatie positie van de 
onderarm en in tweede instantie van de positie van 
de elleboog: de proximale migratie van de radius 
was het sterkst bij 90 graden flexie en midprona-
tie. Deze gegevens hebben invloed op het ontstaan 
van ulnaire impactie en de behandeling ervan.
Hoofdstuk 3 beschrijft de vergelijkende studie naar 
de uitkomsten van volaire Barton fracturen met 
dorsale corticale fractuur (type C, compleet arti-
culair) of zonder (type B, partieel articulair). De 
hypothese van deze multicenter cohort studie met 
57 patienten, dat een dergelijk verschil in anatomie 
van de fractuur geen verschil maakte op de uitkom-
sten 1 jaar na operatie, werd bevestigd ondanks 
meer pijn in de vroege follow up in de groep met 
type C fracturen. De aanwezigheid van de dorsale 
fractuur maakt dus niets uit en de auteurs zien geen 
waarde in het vervaardigen van een CT bij deze 
fracturen, noch in het toevoegen van een dorsale 
benadering ter fixatie van de dorsale cortex.
Het volgende hoofdstuk geeft mogelijk het antwoord 
op de vraag of een fractuur van het processus sty-
loideus ulnae gefixeerd dient te worden in aan-
wezigheid van een distale radiusfractuur. Tussen 
twee gematchte cohorten van 74 patienten, een 
met een fractuur van het styloid en een zonder 
styloid fractuur, werden geen significante verschil-
len gevonden mbt de uitkomsten. Ook was de mate 
van verplaatsing van het styloidfragment geen 
reden voor verschillen in uitkomst. Er is echter niet 
direct naar DRUJ instabiliteit gekeken maar naar 
secundaire verschillen (DASH, grip etc). Vermeld 

Wrist Fractures: Operative Treatment and Rehabilitation. Sebastiaan Souer.
Radboud Universiteit Nijmegen, 26 mei 2011.
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moet ook worden dat het hier geen vergelijkend 
prospectief onderzoek betreft tussen wel en niet 
fixeren van het styloid, maar wel mag geconclu-
deerd worden dat de pols met een niet gefixeerd 
styloid in principe hetzelfde resultaat kan bereiken 
als een pols waarbij het styloid intact is gebleven. 
De belangrijkste boodschap in hoofdstuk 4 is dat 
bij een goede reconstructie van het ossale deel van 
het DRUJ (dmv een volaire plaat), het letsel aan de 
ulnaire zijde minder belangrijk is.
Hoofdstuk 5 laat de resultaten zien van een retros-
pectief vergelijkende studie tussen de behande-
ling van een extra articulaire distale radiusfrac-
tuur met ofwel een RVS 3,5 mm T plaat ofwel een 
voorgevormde titanium 2,4 mm T plaat, beide 
met hoekstabiele plaatsing van de schroeven. Er 
werden na 2 jaar geen significante uitkomstver-
schillen gevonden, maar de trend dat de dunnere 
titaniumplaat meer bewegingsuitslag had dient 
niet onvermeld te blijven. De specifieke contour 
van de titanium radiusplaat zorgde in deze studie 
niet voor meerwaarde.
Een ander heet hangijzer in de behandeling van 
traumatologische letsels wordt in hoofdstuk 6 
besproken: dient een perilunaire fractuur-disloca-
ties van de pols met K-draden of tijdelijke schroef-
fixatie worden behandeld? Ook hier werd op basis 
van het vergelijken van 2 retrospectieve cohorten 
van beide negen patienten geen verschil in uitkomst 
gezien. Wellicht opzienbarender is het snelle 
ontstaan van midcarpale arthrose in een groot deel 
van de hier onderzochte patienten, hetgeen het 
enorme letsel voor de pols recht doet.
Is er dan wel een bewijs dat de hoekstabiele fixatie 
van de distale radius een vervroegde polsmobilisa-
tie mogelijk maakt? In een gerandomiseerde trial 
tussen vroeg (twee weken) versus laat (zes weken) 
mobiliseren na de operatie werd geen verschil 
in flexie en extensie mogelijkheid van de pols 
gevonden op drie en zes maanden na de operatie. 
Enerzijds is immobilisatie dus niet slecht voor het 
uiteindelijke resultaat van de pols, anderzijds is 
vroeg mobiliseren dus mogelijk. Ook hier is er dus 
ruimte voor "surgeon or patient preference".

Een proefschrift over een van de meest succes-
volle operaties in de algemene Orthopaedische  
praktijk is altijd wel een bron van discussie. Het 
Subacrominale Impingement Syndroom ( SIS) is 
met 48 % de meest frequente diagnose bij schou-
derklachten in de huisartsenpraktijk. Een fraaie 

Ook het al dan niet aanwezig zijn van meerwaarde 
van fysiotherapeutische begeleiding boven thuis 
oefenen na een fixatie van een distale radius-
fractuur ontkomt niet aan de onderzoeksdrift van 
collega Souer. Wederom blijkt dat, gemeten met de 
standaard uitkomstmaten voor polsfunctie, er geen 
meerwaarde is voor standaard fysiotherapeutische 
begeleiding. Collega Souer zou willen benadrukken 
dat niet zozeer fysiotherapie of thuisoefeningen 
belangrijk zijn voor het resultaat na volaire plaat 
fixatie van distale radius fracturen, maar vooral 
de motivatie van de patient. De belangrijkste 
boodschap uit hoofdstuk 8 is dat patienten die door 
de pijngrens heen bewegen (thuisoefeningen) een 
betere functie hebben dan patienten die stoppen 
zodra de bewegingen pijnlijk zijn, zoals vaak bij 
de fysiotherapeutische behandeling het geval is. Of 
een dergelijke houding werkt voor alle patienten, 
ongeacht hun psychosociale omstandigheden, 
wordt ook in het volgende hoofdstuk niet beant-
woord. In dit hoofdstuk wordt wel beschreven dat 
polsfunctie scores als DASH en de Sarmiento mo-
dificatie van de Gartland en Werley Score na een 
operatie voor een polsfractuur door pijn worden 
gedomineerd, terwijl de Mayo Wrist Score groten-
deels door grip strength wordt bepaald.

Pijn en grip strength zijn bekend beinvloed-
baar door de persoonlijkheid van een patient en 
daarmee toont collega Souer wederom aan dat 
voor een goede evaluatie van de pols zowel patient 
georienteerde als dokter georienteerde, maar 
ook persoonlijkheidskenmerken van belang zijn. 
Derhalve pleit hij ook voor het naast elkaar rap-
porteren van objectieve en subjectieve gegevens 
als een resultaat beoordeeld dient te worden. Dit 
geldt niet alleen voor polsfracturen , waarmee dit 
proefschrift eindigt met een visie voor de orthope-
die in zijn gehele omvang en niet alleen een visie 
op het al dan niet opereren van een fractuur van 
de pols. Vanaf deze plek is een felicitatie aan dr. 
Souer dan ook op zijn plaats.

Taco Gosens

beschrijving wordt gegeven een retrospectieve 
longitudinale cohort studie, de patiënten zijn 
afkomstig van het Registratie Netwerk Groningen 
(RHG), 526 patienten werden geincludeerd, gemid-
delde leeftijd was 47,2 jaar en 64,8 % waren vrouw. 
Gedurende de 10 jaar bezochten deze patiënten 

Shoulder Complaints. Incidence, prevalence, interventions and outcome.
Oscar Dorrestijn.1 juni 2011 Groningen.
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0,33 keer per jaar de huisarts. De incidentie was 
29,3 per 1000 persoon jaren. De jaarlijkse preva-
lentie van SIS inde huisartsen praktijk varieerde van 

41,2 tot 48,4 per 1000 persoon jaren. De ouderen 
uit de groep hebben een lagere kans op meerdere 
huisarts bezoekjes dan de jongere patiënten. Bij  
40%  van de patiënten werd een expectatief beleid 
gevolgd, 39%  kreeg een NSAID voorgeschreven, 
16% werd verwezen naar een fysiotherapeut bij het 
eerste bezoek aan de huisarts. In de review worden 
in totaal 163 artikelen gevonden waarvan uiteinde-
lijk 4 studies worden geselecteerd, 2 van medium 
kwaliteit en 2 van lage kwaliteit. Geen van deze 
studies vond een verschil tussen de operatieve en 
conservatieve groepen. Dit leidde tot een studie 
ontwerp waarbij tenminste 70 patienten geinclu-
deerd moesten worden ten einde een betrouwbare 
uitspraak te doen. Door een aantal factoren worden 
uit eindelijk 26 patienten geincludeerd, van deze 
26 patienten werden 15 patienten behandeld via 
een interdisciplinair protocol en 11 volgens de ge-
bruikelijke methode, van de 15 patienten werd 
volgens het protocol 14 patienten <6 wk na p.r en-
doscopisch geopereerd 1 patient werd >6 wk p.r. 
geopereerd en volgens de gebruikelijke methode  
werden nog 2 patienten  geopereerd en hoewel be-
schreven wordt dat dit veel te weinig is worden toch 
een aantal conclusies getrokken. Met name dat er 
geen bewijs is dat operatieve behandeling van het 
subacrominaal impingement syndroom tot betere 
resultaten leidt dan conservatieve therapie.

Dr. J.Roorda
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Verenigingsnieuws

Prof.dr. Bert van Linge op 7 november j.l. overleden

Uitstekende naslagbron ‘ my ortho evidence’ beschikbaar

Inschrijven NOV Jaarcongres

Geachte collegae, 

Ons bereikte het verdrietige bericht dat onze 
oud collega en oud-voorzitter van de NOV in 
1982 en1983, Prof. dr. Bert van Linge (1928) op 7 

De Commissie Kwaliteit van de NOV maakt de NOV 
leden attent op de website http://www.myorthoe-
vidence.com/. Deze werd ontwikkeld vanuit een 
Canadese non profit organisatie en biedt periodieke 

Graag nodigen wij u uit in te schrijven voor de 
Jaarvergadering op donderdag 19 en vrijdag 20 

januari 2012 in het World Forum te Den Haag.

november jl. op 83-jarige leeftijd is overleden.
Wij gedenken hem en onze gedachten gaan uit naar 
zijn familie en naasten.

Prof. dr J.A.N. Verhaar, voorzitter NOV

updates voor de beste ‘evidence' in de orthopedie. 
U kunt zich gratis aanmelden om verzekerd te zijn 
van regelmatige evidence updates via uw e-mail.
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Persbericht Orde:  Bij elke richtlijn een patiëntensamenvatting
Medisch Specialisten en patiënten werken samen aan beste zorg

Patiënten krijgen beter zicht op de kwaliteit van de 
zorg doordat medisch specialisten met compacte 
samenvattingen in lekentaal komen van medische 
richtlijnen. De specialisten werken daarbij nauw 
samen met de patiëntenverenigingen. Het streven 
is voor elke medisch-specialistische richtlijn een 
patiëntensamenvatting te maken. Deze samen-
vatting maakt het voor de patiënt inzichtelijk 
wat specialisten hebben afgesproken over welke 
behandeling past bij welke ziekte of aandoening. 
De patiëntensamenvattingen worden beschikbaar 
gesteld op de sites van de patiëntenverenigingen 
en via www.kwaliteitskoepel.nl

Medisch behandelingen moeten voldoen aan de 
wensen en eisen van zowel zorgverleners als 
patiënten. Daarom is het van belang dat patiënten 
betrokken zijn bij het opstellen van medisch-speci-
alistische richtlijnen. "Een handzame patiëntensa-
menvatting bij de richtlijn maakt deze toeganke-
lijk voor patiënten en andere niet zorgverleners", 
stelt Frank de Grave, voorzitter van de Orde van 
Medisch Specialisten (OMS). Om dit te bekrach-
tigen tekenen De Grave, en de directeur van de 
Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie 
(NPCF), Wilna Wind, morgen tijdens het 2e Nationaal 
Kwaliteitscongres in Utrecht een intentieverkla-
ring. "Voor patiënten zijn deze samenvattingen van 
de richtlijnen belangrijk. Als je als patiënt te horen 
krijgt dat je ziek bent, kan je met de informatie 
uit een specifieke richtlijn afleiden wat je kunt 
verwachten van de zorg. Patiëntensamenvattingen 
moeten onderdeel zijn van een totaal pakket aan 
informatie dat de patiënt nodig heeft", aldus NPCF 
directeur Wilna Wind.

Richtlijnen zijn het uitgangspunt van professionals 
bij het verlenen van die zorg. Richtlijnen geven 
aanbevelingen die zorgverleners helpen om goede 
zorg te verlenen, gebaseerd op Wetenschappelijk 
onderzoek en praktijkervaring.

Start van pilotproject
Het tekenen van de intentieverklaring vormt tevens 
de start van een pilotproject om patiëntensamen-
vattingen te realiseren voor een aantal richtlijnen. 
"Wij zijn van harte partner in dit project" aldus 
Anemone Bögels de directeur van de Nederlandse 
Federatie van Kankerpatiëntenorganisaties (NFK), 
die morgen samen met Marcel Daniels, voorzit-
ter van de Raad Kwaliteit van de OMS, de officiële 
aftrap geeft voor dit project. Daniels: "Het is onze 
ambitie om al voor de kerst de eerste resultaten te 
hebben".

Richtlijnen met patiëntensamenvatting toeganke-
lijk via website en App
De patiëntensamenvattingen zullen samen met 
de richtlijnen makkelijk toegankelijk zijn. Met de 
lancering van de website http://www.kwaliteits-
koepel.nl op 8 juni jongstleden, werden meer dan 
300 medisch specialistische richtlijnen op een een-
voudige manier via internet ontsloten. De afgelopen 
maanden is gewerkt aan het verder vullen van de 
kwaliteitsbibliotheek van http://www.kwaliteits-
koepel.nl/. De patiëntensamenvattingen zullen 
een plaats krijgen in de kwaliteitsbibliotheek en 
op sites van patiëntenverenigingen. Om de website 
van de Kwaliteitskoepel nog makkelijker toegan-
kelijk te maken is een App ontwikkeld die vanaf 
morgen beschikbaar is.
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  december 2011

 1 1st Amphia Annual Shoulder Meeting - Breda
 1 Advanced Trauma Life Support provider cursus - Riel
 1 Casuistiekbesprekingen palliatieve zorg (herhaling 4) - Heesch
 1 De Groninger Dissectiecursus; van casuïstiek naar dissectie, het snijpunt van 
  traumachirurgie en orthopedie - Groningen
 1 Deskundigheidsbevorderingsdag voor Vakdeskundigen - Binnenstad
 1 Hip revisions - Noordwijk aan Zee
 1 Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - Groningen
 1 Teach the Teacher 1 - Emmen
 2 H-MIMS - Riel
 6 Basisopleiding stralingsbescherming deskundigheidsniveau 4A/M voor 
  medisch specialisten - Amsterdam
 7 Basistraining Opleiden van Medisch Specialisten - Zeist
 8 Cursus 3: Teach the Teacher: begeleiden, toetsen en beoordelen (2011) - Amsterdam  
 8 Teach the teacher 2011 - Leiden
 8 Train de Arts tot Opleider: Basistraining Clinical Teaching - Roermond
 9 Communicatie training/motivational interviewing voor medisch specialisten - Eindhoven 
 9 Train de Arts tot Opleider: Basistraining Clinical Teaching - Maastricht
 12 Basic life support, basiscursus - Oss
 12 Basic life support, herhalingscursus - Oss
 13 Intervisie voor opleiders/supervisoren (Teach the Teacher) - Amsterdam Zuid-Oost
 13 Train de Arts tot Opleider: Basistraining Toetsen op de Werkplek
 15 Cursus eendaagse SIRE (Systematische Incident Reconstructie Evaluatie) - Den Haag
 15 Een kritische beschouwing van de behandeling van Osteoporose - Amsterdam
 15 Teach the teacher 2011 - Leiden
 15 Training opleidingsvisitatie MSRC - Utrecht

  januari 2012

 12 Synthes practical advanced surgical skills course Foot & Ankle - Rotterdam
 12 Teach the Teacher: startmodule Communicatie - Amsterdam Zuid-Oost
 16 Advanced cursus medische statistiek met SPSS - Haarlem
 19 NOV Jaarcongres 2012 - Den Haag
 19 Teach the Teacher: startmodule Communicatie - Amsterdam Zuid-Oost
 20 NOV Jaarcongres 2012 - Den Haag
 26 Teach the teacher 2012 - Leiden
 26 Train de Arts tot Opleider: Basistraining Clinical Teaching - Helmond
 26 Verdiepingsmodule: beoordelen van coassistenten - Amsterdam Zuid-Oost
 31 Tim Albert's "Write a journal article and get it published!" - Utrecht

Congres-, bij- en nascholingsagenda

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