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De laatste edities heb ik steeds gemeld dat er zaken aan het 
veranderen waren bij het NTvO en uiteraard zal ik het nu ook niet 
kunnen laten om uw aandacht te vragen voor onze PICO rubriek. 
Het NTvO volgt nu al enige tijd het Evidence Based Orthopaedics 
adagium door met de case reports het PICO model te volgen: 
“als iets interessants te melden is, doe dat dan in het kader 
van de literatuur die over bepaalde keuzes in de orthopedische 
behandeling voorradig is”. Zo worden steeds meer series van 
patiënten die een bepaalde behandeling hebben ondergaan 
zorgvuldig nagekeken en vergeleken met de huidige literatuur. In 
deze editie zien we daarvan twee fraaie voorbeelden. Het gaat 
steeds meer om de evidence en de bewijslast. We moeten echter 
niet vergeten dat de in de literatuur vermelde succespercentages 
niet naadloos aansluiten op onze eigen praktijk. We dienen kritisch 
te blijven op ons eigen handelen.
Wij als orthopeden moeten weten of een behandeling effectiever 
is dan een andere behandeling of dat niet behandelen evenveel 
effect sorteert. Ik bedoel te zeggen dat er behandelingen door ons 
worden gedaan zonder dat er enige vorm van evidence is of juist 
niet worden gedaan terwijl er wel bewijs is dat een behandeling 
beter is dan niets doen. Ik refereer hierbij aan talloze injecties met 
steroïden bij diverse tendinopathieën, het al dan niet gebruiken 
van incisiefolies bij een operatie, het wel of niet opereren van 
enkelbandrupturen en niet in de laatste plaats, het gebruik van 
de ongecementeerde of de gecementeerde heupprothese. Het 
interessante is dat er soms ondanks aanwezig bewijs toch anders 
wordt gehandeld. Wat zou dit zijn? Kennen wij de huidige literatuur 
niet of vertrouwen we die niet? Hebben we het anders geleerd en 
hebben we moeite om dingen te veranderen (verandermanagement 
schijnt een van de lastigste zaken te zijn)? De implementatie 
van kennis en bewijs omtrent een bepaalde (be)handeling is dus 
blijkbaar niet zo simpel als het wordt gesteld in de filosofie 
van Evidence Based Orthopaedics. Aan de andere kant wordt de 
evidence of het gebrek eraan ook wel eens foutief geïnterpreteerd 
en geïmplementeerd. Soms wordt een gebrek aan bewijs dat een 
behandeling helpt voor hetzelfde aangezien als bewijs dat een 
behandeling niet helpt, terwijl hier toch verschil in is.
Deze zaken hebben de redactie er dus toe gebracht de PICO 
rubriek te starten. In het Moderne Orthopedische Opleiden biedt 
de CAT die de aios twee maal per jaar dient te maken dus een 
mogelijkheid voor een publicatie in ons Tijdschrift. Ook hier geldt 
dat het veranderen van strategie die met name de case report 
beschrijvingen betreft lastig is en soms stuit op onbegrip. Maar de 
wetenschappelijke waarde van het Tijdschrift stijgt hierdoor terwijl 
het inzenden van manuscripten eigenlijk makkelijker is geworden: 
alledaagse beslismomenten kunnen namelijk in aanmerking komen 
voor een systematisch beschrijving in relatie met de huidige 
literatuur.

Dr. Taco Gosens, hoofdredacteur

Kleurenfoto's

Videobeelden
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Inleiding

Recidiverende luxaties na een primair geplaatste 
totale heupprothese (THP) vormen een gevreesde 
complicatie voor de patiënt1 en een bron van zorg 
voor de orthopedisch chirurg. Het is tevens de 
meest frequente complicatie na primaire THP, ze-
ker daar waar gebruik gemaakt wordt van de meest 
gangbare posterolaterale benadering. Naar schat-
ting krijgt 1%-3% van de patiënten tenminste één 
luxatie2, 3 en 16%-59% van deze patiënten houdt  
recidiverende luxaties.4-6 Bij de veelgebruikte  
posterolaterale benadering kunnen luxatiepercen-
tages zelfs oplopen tot 4-11%.7

Vroeg-postoperatieve eerste of tweede luxaties 
worden, na repositie, in de regel behandeld met 
een anti-luxatiebrace. Een recidiverend luxerende 
THP behoeft echter vaak operatieve interventie, 
waarbij de aard van de interventie afhangt van het 
onderliggende probleem.8 In geval van uitgesproken 
malpositie van de cup (onder andere een inclina-
tie van meer dan 55°) of van de femursteel (onder 

andere retroversie) zal de betreffende component 
dienen te worden gereviseerd.9,10 In geval van een 
disbalans van de weke delen zal men, afhankelijk 
van de oorzaak hiervan, een kopje met een langere 
nek plaatsen, een trochanterdistalisatie verrichten, 
of een circumferent afsluitende ‘insert’ plaatsen.8

Bij 9%-15% van de patiënten wordt echter geen dui-
delijk anatomisch substraat voor de luxaties gevon-
den (‘positionele’ recidiverende luxaties).4,10,11 

Daarnaast kan co-moribiditeit een van bovenstaan-
de, relatief ingrijpende, operaties onwenselijk 
maken. Een groot deel van de ongecementeerde 
acetabulaire componenten is heden ten dagen 
‘modulair’ hetgeen inhoudt dat de polyethyleen 
‘insert’ in de metalen cup geplaatst wordt en daar 

Bij recidiverend luxeren van een primaire totale heupprothese (ThP) kan, indien er geen sprake is van evidente mal- 
positie van de prothesecomponenten, een polyethyleeninsert met verhoogde posterieure rand worden geplaatst. Dit wordt 
veelal gecombineerd met het plaatsen van een kopje met langere nek. Wij onderzochten in welke mate de incidentie  
van luxaties verminderde na een dergelijke insert- en kopjeswissel bij patiënten met een naar posterieur luxerende 
Zweymüller Alloclassic® ThP. 
Er werden retrospectief 18 patiënten geïncludeerd die tussen 2002 en 2010 een wissel van insert en kopje kregen. De pri-
maire uitkomstmaat was het verschil in het gemiddelde aantal luxaties per jaar voor en na de wissel van componenten.
Bij 17 patiënten werd geen mechanische oorzaak (malpositie van het implantaat of disbalans van de weke delen ) ge-
vonden. Bij 17 patiënten werd tevens het kopje vervangen door een kopje met langere nek. na een gemiddelde follow-
up van 25.4 (SD, 20.2) maanden na revisie daalde de gemiddelde incidentie van protheseluxaties van 2.0 (SD, 1.5) per  
patiëntjaar naar 0.1 (SD, 0.2) per patiëntjaar. De belangrijkste complicatie na revisie was vroege infectie bij 3 patiënten.
Plaatsing van een insert met verhoogde posterieure rand en van een kopje met langere nek blijkt effectief in de behan-
deling van luxaties bij patiënten met een recidiverende achterste luxatie van een Zweymüller Alloclassic® ThP zonder 
malpositie van implantaat en zonder spanningsprobleem van de weke delen. opgemerkt dient te worden dat een revisie 
van de beschreven schroefcup bij uitstek niet eenvoudig is en gepaard kan gaan met substantieel botverlies; juist daarom 
is bij dit implantaat de optie van de antiluxatie insert ook beschikbaar en een extra overweging waard. Deze afweging 
kan anders uitvallen in geval van een makkelijker te reviseren cup. De kans op een diepe infectie bij deze procedure is 
een punt van zorg.

B.W. Kooistra, arts in opleiding tot specialist orthopedie, 
J. Boting, onderzoeker, W.J. Rijnberg en 
J.L.C. van Susante, orthopedisch chirurgen
Rijnstate Ziekenhuis, Postbus 9555, 6800 TA Arnhem
Correspondentie: B.W. Kooistra
Email: bwkooistra@gmail.com

Figuur 1. Acetabulaire insert met verhoogde 
posterieure rand (A) en de situatie na implantatie (B). 
Bij implantatie valt op dat de verhoogde posterieure 
rand nog duidelijk zichtbaar is na plaatsing van de 
insert in de schroefcup.
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dus ook relatief gemakkelijk weer uit verwijderd 
kan worden. Vervanging van deze acetabulum ‘in-
sert’ door een nieuwe ‘insert’ met verhoogde pos-
terieure rand (Figuur 1) is een relatief eenvoudige, 
weinig traumatische behandeling voor deze patiën-
tengroep. Vaak wordt de insertwissel gecombineerd 
met het plaatsen van een kopje met een langere 
nek. Cups met een dorsaal verhoogde rand werden 
in de jaren ’70 door Charnley geïntroduceerd.12,13 
Deze gecementeerde cups waren vanzelfsprekend 
niet modulair, echter het concept van de verhoog-
de posterieure rand is later doorgevoerd bij de 
ontwikkeling van ongecementeerde cups met mo-
dulaire (anti-luxatie) inserts. De randverhoging op 
de insert kan worden geplaatst in de richting van 
de grootste instabiliteit, welke meestal postero-
craniaal is bij posterolaterale en laterale benade-
ringen.14 In dit artikel presenteren wij de resulta-
ten van bovengenoemde insert- en kopjeswissels 
bij patiënten met recidiverende luxaties van een 
Zweymüller Alloclassic® THP. Juist deze Zweymül-
ler Alloclassic® schroefcup kenmerkt zich, naast 
een uitstekende track-record en implantaat sur-
vival, door een relatief moeizame cuprevisie met 
veelal relatief veel botverlies bij de verwijdering 
van het ingegroeide implantaat. Een technisch veel 
eenvoudiger, en voor de patiënt dus minder belas-
tende, insertwissel, is dus een aantrekkelijke optie 
bij dit specifieke implantaattype, mits bewezen 
effectief in het daadwerkelijk verminderen van de 
luxatiekans. Wij onderzochten in welke mate de in-
cidentie van luxaties verminderde na de insertwis-
sel (al dan niet met wisselen van het kopje) en of 
zich daarbij relevante complicaties voordeden.

Methode
Algemene patiëntkenmerken
Er werden retrospectief 18 patiënten (18 heupen) 
geïncludeerd met een Zweymüller Alloclassic® THP 
(Zimmer Netherlands B.V., Utrecht), gecompli-
ceerd door recidiverende (≥2) heupprotheseluxa-
ties, die tussen januari 2002 en februari 2011 een 
revisie van de acetabulaire insert met verhoogde 
posterieure rand hebben ondergaan. Geschikte pa-
tiënten werden geïdentificeerd middels een data-
basesearch. Het betrof alleen primair, via een pos-
terolaterale benadering, geplaatste THP’s en deze 
werden alle in hetzelfde ziekenhuis, door in totaal 
7 verschillende orthopedisch chirurgen, geplaatst. 
De indicatie voor de primaire protheseplaatsing 
was coxartrose in 17 patiënten en femurkopne-
crose door prednisongebruik in 1 patiënt. De ge-
middelde (SD) leeftijd ten tijde van de insertwissel 
was 65.8 (6.6) jaar en 73% van de patiënten was 
vrouw. In alle gevallen werd gebruik gemaakt van 
een posterolaterale benadering. Bij operatie werd 
er naar gestreefd om de schroefcup in 45 graden 
inclinatie en 20 graden anteversie en de femur-
component in 15-20 graden anteversie te plaatsen. 
Ten einde een optimale stabiliteit van de prothese 
te krijgen werd, mede afhankelijk van de pre-exi-
stente anatomische anteversie van acetabulum en 
collum, gepoogd in ieder geval de anteversie van 
acetabulumcomponent en femurcomponent bij el-
kaar opgeteld een waarde te laten hebben van 40-
60 graden (regel van Jolles).

Radiologische metingen
Preoperatief, voor de insertvervanging, werden 

Tabel 1. Etiologische classificatie van recidiverende heupluxaties na THP, volgens Cobb et al.4,10 

Type oorzaak opmerking Aantal patiënten in deze studie (n)*
I Positioneel  Door excessieve beweging in heup 17
II Wekedelen disbalans • Trochanter non-union  0
   • Abductorenzwakte
   • Te craniale acetabulumcup
   • Teveel of te weinig femurverplaatsing  
   • Excessieve of te minimale femurinkorting
III Malpositie prothese • Acetabulumcomponent 1
    - Anteversie <15° of >30°
    - Retroversie
    - Inclinatie >55°
    - Loslating
IV  Combinatie van II en III Combinatie van II en III 0

*Gemeten op anteroposterieure röntgenopnames. Voor 5 patiënten was een CT scan van bekken en been 
beschikbaar.
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standaard anteroposterieure röntgenfoto’s van de 
heup vervaardigd. Hierop werden inclinatie van de 
cup en offset van de femurcomponent gemeten. 
Bij 5 patiënten werd voorafgaand aan de insertwis-
sel een CT scan vervaardigd. Hierop werd de ante-
versie van de cup en de versie van het femur geme-
ten. Een geblindeerde onderzoeker (B.K.) deelde 
de etiologie van de recidiverende luxaties per pa-
tiënt in volgens de classificatie van Dorr et al.4,10  

(Tabel 1). Deze classificatie maakt onderscheid 
tussen excessieve beweging van de heup door de 
patiënt (type I; `positioneel`), wekedelendisba-
lans (type II), malpositie van de prothese (type III) 
en een combinatie van de laatste twee (type IV), 
als oorzaak van de recidiverende luxaties.

Insertwissel en femurkopwissel
De insertwissel vond plaats door via dezelfde pos-
terolaterale benadering de insert te vervangen 
door een insert met een 10 graden verhoogde 
posterieure rand en met een binnendiamer van  
28 millimeter (ZCA® Cup, Zimmer Netherlands B.V., 
Utrecht) (Figuur 1). De verhoogde posterieure rand 
kan op elke positie op de rand van de cup geplaatst 
worden, zodat de stabiliteit in de gewenste rich-
ting kan worden vergroot. In de meerderheid der 
gevallen was dit de postero-craniaal richting. De 
primaire polyethyleen insert werd uit de schroef-
ring verwijderd door een gaatje te boren in het 
polyethyleen schuin in de richting van de metalen 
overgang bodem-wand. De centrale bodem is na-
melijk niet van metaal. Door een “kurkentrekker” 
of schroef in het gaatje te draaien komt de insert 
los als de kurkentrekker het metaal van de ring 
raakt en wordt doorgedraaid. Vervolgens werd het 
standaardkopje met een diameter van 32 millime-
ter vervangen door een kopje met een diameter 
van 28 millimeter. Indien peroperatief na het ver-
vangen van de insert een luxatieneiging bestond, 
werd een kopje met langere nek geplaatst. 
De Zweymüller schroefcup werd in alle gevallen in 
situ gelaten daar deze goed gefixeerd bleek te zijn 
in het bekken. Postoperatief werd direct begonnen 
met volledig belaste mobilisatie en droegen pa-
tiënten een antiluxatiebrace gedurende 6 weken.

Follow-up en complicaties
Na de insertrevisie werden patiënten veelal jaar-
lijks poliklinisch vervolgd. Het aantal luxaties 
werd gemeten door middel van onderzoek van het  
medisch dossier. Tevens werden alle studiepatiën-
ten telefonisch gecontacteerd om geen luxaties en 
reposities buiten het eigen ziekenhuis te missen.
De primaire uitkomstmaat was het verschil tussen 
het gemiddeld aantal luxaties per jaar voor en na 
de revisie. Secundaire uitkomstmaten waren per-
operatief bloedverlies, opnameduur en complica-
ties van de insertrevisie. Infecties werden inge-
deeld in vroege (<3 maanden na de insertwissel), 
vertraagde (3-24 maanden) en late infecties 
(>24 maanden).15 

Resultaten

Patiëntkenmerken
Er werden18 patiënten met 18 heupen geïnclu-
deerd, waarvan er 11 (61%) een rechtszijdige pro-
these hadden.. Bij 17 van de 18 patiënten werd 
het kopje vervangen door een kopje met een 3.5 
of 7 mm langere nek. Vóór de insertwissel was de 
gemiddelde (SD) incidentie van luxaties 2.0 (1.5) 
per patiëntjaar (Tabel 2). Volgens de classificatie 
van Cobb (Tabel 1) hadden 17 patiënten type I in-
stabiliteit en had 1 patiënt type III instabiliteit. Er 
waren geen patiënten met type II- of type IV- in-
stabiliteit.

Radiologische kenmerken
De gemiddelde inclinatie van de cup was 46 (SD 8) 
graden. Bij de patiënten met een beschikbare CT- 
scan waren de gemiddelde anteversie van de cup 
en de femorale anteversie respectievelijk 22 (SD 
5) en 23 (SD 7) graden; opgeteld komen deze waar-
des dus buiten de ondergrens van 40 graden (regel 
van Jolles). Voor de patiënt met type III-instabili-
teit was geen CT-scan beschikbaar; op een laterale 
röntgenfoto van de heup werd een ‘mogelijk be-
perkte anteversie van de cup’ gezien.

Insertwissel en follow-up
De gemiddelde (SD) operatieduur van de insertwis-

Tabel 2. Verschillen in uitkomstmaten vóór en na revisie van de acetabulaire insert bij patiënten met 
recidiverende luxaties van een Zweymüller Alloclassic® totale heupprothese (n=18)

  Primaire protheseplaatsing  Na insertrevisie
  tot insertrevisie

Duur van follow-up,  30.7 (18.8) 25.4 (20.2)
in maanden (gemiddelde, SD)
Aantal dislocaties (n) 62 4

71 ■   Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 20, Nr 3, september 2013

■   Antiluxatie-insert en kopjeswissel voor recidiverende achterste luxatie van de Zweymüller Alloclassic ongecementeerde totale heupprothese



Vol
 20

sept
  ’13

sel was 40 (12) minuten. Het gemiddelde (SD) 
bloedverlies was 66 (10) mL en postoperatief wer-
den geen bloedtransfusies gegeven. De gemiddelde 
(SD) opnameduur was 7.1 (3.5) dagen. 
De gemiddelde (SD) duur van follow-up na de in-
sertwissel was 25.4 (20.2) maanden. De gemid-
delde (SD) incidentie van heupluxaties nam na de 
insertwissel af naar 0.1 (0.2) luxaties per patiënt-
jaar (P<.001, Tabel 2). Na de insertwissel hadden  
4 patiënten een reluxatie. Deze 4 patiënten had-
den allen type I-instabiliteit.

Complicaties
Postoperatief ontwikkelden 3 patiënten een infec-
tie van de prothese; allen ontwikkelden de infec-
tie binnen 3 maanden na de insertwissel. De ope-
ratiewonden van 2 van deze patiënten werden op 
de operatiekamer gespoeld en werden succesvol 
nabehandeld met antibiotica. Eén van deze twee 
patiënten ontwikkelde echter 14 maanden na de 
insertwissel een aseptische loslating van de cup 
waarvoor een cuprevisie met bone impaction graf-
ting werd verricht; de peroperatief afgenomen 
kweken waren negatief. De derde patiënt kreeg 
initieel antibiotica en onderging 14 maanden na 
de insertwissel een two-stage revisie van de THP 
wegens persisterende pijn en verdenking op late 
infectie. Peroperatief afgenomen kweken beves-
tigden de infectie.

Discussie

In deze studie van patiënten met een recidiverend 
luxerende Zweymüller THP vonden wij een substan-
tiële daling van het aantal luxaties na een relatief 
simpele insertwissel voor een insert met verhoogde 
posterieure rand en wissel van het kopje voor een 
kopje met langere nek. Het voordeel van de mini-
maal ingrijpende chirurgie spreekt voor zich; Ook 
patiënten met een contra-indicatie voor meer be-
lastende ingrepen kunnen een dergelijke ingreep 
ondergaan.
Biomechanisch gezien biedt de posterieur verhoog-
de rand extra steun aan het femurkopje op het punt 
van subluxatie naar dorsaal. Hierdoor kan de THP 
met anti-luxatie insert in een laboratoriumsetting 
15 graden meer worden geëndoroteerd voordat 
luxatie optreedt (bij 90 graden flexie).16 Dit effect 
werd echter alleen bij THP’s met een malpositie van 
de cup (70° inclinatie, 20° anteversie) gezien.
In een ongeblindeerde studie onder 20 patiënten 
werd tijdens de primaire heupartroplastiek een 
proefplaatsing van zowel een insert zonder als een 
insert met een 15 graden verhoogde posterieure 
rand verricht. Het bleek dat, wanneer er een insert 
met posterieure rand werd gebruikt, de heup 8.9 

graden verder kon worden geëndoroteerd (bij 90 
graden flexie) voordat posterieure luxatie optrad.17 
Het daadwerkelijke preventieve effect van een der-
gelijke insertwissel, gecombineerd met plaatsen 
van een kopje met langere hals, voor recidiefluxa-
ties is klinisch in enkele studies onderzocht. Van 
alle patiënten met goed gepositioneerde THP’s 
zonder disbalans van de weke delen (klasse I, n=17) 
in onze studie bleef 76% luxatievrij na wissel van 
de insert en het kopje. In recente patiëntenseries 
van insert- en kopjeswissel bij klasse I-instabiele 
THP`s werden luxatievrije percentages van 25%, 
81%, 91% en 93% gevonden.18-21 De studie met het 
lage percentage (25%) onderzocht echter slechts  
4 patiënten, waardoor er geen conclusies aan dit 
resultaat kunnen worden verbonden.19

In een studie van meer dan 1500 gereviseerde THP’s 
bleek het gebruik van een insert met verhoogde 
posterieure rand het luxatierisico significant te 
verminderen.22 Bij 662 gecombineerde cup- en fe-
murrevisies was het plaatsen van een insert met 
verhoogde posterieure rand geassocieerd met een 
relatief risico van 0.23 op luxatie binnen 2 jaar. Een 
grotere diameter (32 mm) van het kopje was de 
enige andere chirurgisch beïnvloedbare bescher-
mende factor, maar het beschermende effect was 
kleiner (relatief risico 0.56). Chirurgische benade-
ring en positie van de cup hadden geen invloed op 
de luxatiekans.22

Hoewel insertwissels in verschillende series rede-
lijke succespercentages laten zien, verschilt het 
stabiliserende effect wezenlijk per ontwerp van de 
insert. Zo hebben inserts die uitsluitend meer naar 
dorsaal gekanteld zijn (‘face changing’) een hoger 
percentage recidiefluxaties dan inserts die daad-
werkelijk een extra hoge dorsale rand hebben.18 
In onze studie werd een insert van het laatste type 
gebruikt. 
Het theoretische voordeel van een l kopje met lan-
gere hals is een toegenomen weke delenspanning 
en daarmee een grotere stabiliteit. Het wisselen 
van het kopje wordt daarom vaak gecombineerd 
met een insertwissel en deze strategie leek in een 
recente studie onder 45 patiënten recidiefluxaties 
te voorkomen, hoewel de vermindering van reci-
diefluxaties niet significant was.18 Er zijn echter 
geen studies bekend die het effect van geïsoleerde 
nekverlenging beschrijven. Een theoretisch nadeel 
van nekverlenging is toename van de beenlengte. 
Hoewel wij geen data hebben over beenlengtever-
schil voor en na de kopjesverlening, valt het te be-
twijfelen of dit een toename van invaliditeit tot 
gevolg heeft gehad. De gemiddelde verlenging be-
droeg namelijk 4.25 mm. 
In een retrospectieve studie onder 156 patiënten, 
die revisie ondergingen wegens recidiverende luxa-
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ties, bleek een geïsoleerde insertwissel een signi-
ficant groter recidiefpercentage te geven dan een 
cuprevisie (34% vs. 14%). De auteurs van deze stu-
die verklaren het relatief hoge recidiefpercentage 
met het feit dat cups met een malpositie maar 
goede fixatie vaak niet worden gereviseerd.23 
Hoewel cuprevisie goede uitkomsten biedt voor 
recidiverend luxerende THP`s met een malpositie 
van de acetabulumcomponent,8,23 is het een be-
lastende ingreep met aanzienlijke morbiditeit, ad-
ditioneel botverlies en een revalidatietraject dat 
op zijn minst vergelijkbaar is met dat na een pri-
maire THP.24,25 Specifiek voor de Zweymüller cup 
geldt bovendien dat deze door de aanwezigheid 
van schroefdraad doorgaans zeer goed gefixeerd is, 
wat de cuprevisie nog traumatischer en technisch 
lastiger maakt. De keuze voor de relatief eenvou-
dige insertwissel, met of zonder plaatsen van een 
kopje met langere hals, kan dus gerechtvaardigd 
zijn wanneer men een afgewogen keuze maakt 
voor minimale belasting van de patiënt en/of mi-
nimale schade aan het acetabulaire bot boven een 
technisch optimale oplossing.
Circumferent afsluitende inserts die het femur-
kopje in de cup dwingen (‘snap cups’) laten tevens 
een minimaal invasieve revisie toe en lijken met 
name effectief bij luxaties op basis van disbalans 
van de weke delen.8,26 Er ontstaat echter een be-
perking in met name flexie en endorotatie door im-
pingement van het collum femoris op de nauwere 
rand van de liner.27 Bovendien treedt door de toe-
genomen trekkracht op de acetabulumcomponent 
relatief vaak een loslating op.8,28,29 Daarbij is voor 
een dergelijke circumferente insert een complete 
cuprevisie nodig daar deze niet beschikbaar zijn als 
modulaire insert. 
Cuprevisie middels dual mobility cups (bijvoorbeeld 
de Avantage® cup) voorkomt enerzijds luxaties en 
heeft een gunstig effect op de heupbeweeglijk-
heid., omdat de insert beweegt t.o.v. de metalen 
buitenste kom.30,31 Impingement van het collum op 
de rand van de kom treedt dus later op. Echter het 
lange termijneffect op polyethyleen wear is nog 
onvoldoende bekend. 
Bij inserts met een posterieur verhoogde rand is 
ook een verband met loslating vermoed.32,33 In 
onze studie ontwikkelde 1 patiënt 22 maanden na 
de insertwissel een aseptische loslating. In een re-
trospectieve vergelijkende studie onder 1237 pa-
tiënten werd echter geen verhoogd risico op revisie 
gezien bij patiënten met een primair geplaatste 
posterieur verhoogde liner na gemiddeld 5 jaar.34

Onze studie wordt beperkt door de retrospectieve 
opzet. Het is mogelijk dat wij geschikte patiën-
ten hebben gemist en voor de meerderheid van 
de patiënten was geen betrouwbare meting van 

de positie van de cup en femurcomponent (mid-
dels een CT-scan) beschikbaar. Daarnaast voldoet 
een patiëntenserie als deze niet om een zuiver 
oordeel over de werkzaamheid van de bestudeerde 
behandeling te geven. Daartegenover staat dat een 
onderzoeksdesign als het onderhavige de klinische 
praktijk beter weerspiegelt dan dat van een geran-
domiseerd onderzoek.35 De kracht van deze studie 
is dat het informatie geeft over de effectiviteit van 
de oplossing van een belangrijk probleem waarover 
relatief weinig literatuur beschikbaar is. 
Concluderend biedt wisselen van de acetabulu-
minsert voor een insert met verhoogde posterieure 
rand in combinatie met wisselen van het kopje 
voor een kopje met langere nek uitkomst bij een 
meerderheid van patiënten met een recidiverend 
luxerende, overigens adequaat gepositioneerde 
Zweymüller totale heupprothese zonder disbalans 
van de weke delen. Hoewel er ook na de tweede 
operatie nog steeds prothesen zijn geluxeerd, was 
dit aantal dermate laag (4 in 38.2 patiëntjaren) 
dat een dergelijk aanpak gerechtvaardigd lijkt bij 
patiënten bij wie geen mechanische oorzaak voor 
de luxaties kan worden gevonden (type I recidive-
rende luxaties). Daarnaast kan deze minimaal trau-
matische ingreep van nut zijn bij patiënten met 
relatieve contra-indicatie voor een daadwerkelijke 
componentrevisie. 

Abstract

Isolated modular exchange of the acetabular liner into an 
elevated-rim liner and replacement of the femoral head by 
a head with increased neck length, is a minimally traumatic 
procedure for patients with unexplained recurrent dislocati-
on after total hip arthroplasty (THA). We investigated to what 
extent such an isolated liner exchange would reduce further 
dislocations in patients with Zweymüller Alloclassic® THAs.
We retrospectively analyzed patients who underwent isolated 
modular liner and femoral head exchange from 2002-2010. 
The primary outcome measure was the reduction in the inci-
dence of dislocations after the liner exchange.
In a total of 18 included patients, no mechanical cause (either 
implant malposition or soft tissue imbalance) was found in 17 
patients. After a mean follow-up of 25.4 (SD, 20.2) months 
following liner exchange, the mean incidence of dislocation 
was reduced from 2.0 (SD, 1.5) to 0.1 (SD, 0.2) dislocations 
per patient per year. The most important complications follo-
wing liner exchange were early (2) and late (1) infection and 
aseptic cup loosening in 1 patient.
In conclusion, isolated modular exchange of the acetabular li-
ner into an elevated-rim liner and replacement of the femoral 
head by a head with increased neck length is safe and seems 
to effectively prevent recurrent dislocations in patients suf-
fering from recurrent dislocation of Zweymüller Alloclassic® 
THAs without evidence of implant malposition or soft tissue 
imbalance. The risk for deep infection with this procedure is 
a point of concern.
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Introductie

Ondanks eerder gerapporteerde resultaten, lijkt 
de hemi-knieprothese (HKP) een goed alternatief 
voor de totale knieprothese (TKP) wanneer artrose 
unicompartimenteel is.1-4 Tegenstanders van de 
HKP beargumenteren dat revisie van een HKP eer-
der noodzakelijk is dan van een TKP. Polyethyleen-
slijtage, progressie van artrose en componentlosla-
ting als oorzaak voor vroege revisie zijn genoemd 
in verschillende studies.1-4

Echter, recente studies beschrijven een 10-jaars-
overleving van 77% tot 98%, wat vergelijkbaar is 
met die van de TKP.5-7 Verbeteringen in chirurgi-
sche technieken, instrumentarium, implantaatont-
werp en preoperatieve selectiecriteria zijn waar-
schijnlijk de oorzaken van deze ontwikkeling.8,9

De voordelen van HKP ten opzichte van TKP in een 
juist geselecteerde patiënt zijn kortere zieken-
huisopname, minder ernstige complicaties (zoals 
heroperatie wegens infectie), behoud van bone-
stock, sneller herstel, lagere kosten en normaler 
looppatroon; minder verlies van propriocepsis, 
betere quadriceps functie en betere flexie van de 

knie.7,10-12 Bovendien, wanneer een falende HKP 
wordt geconverteerd naar een TKP, is de revisie- 
operatie minder invasief dan de revisie van een 
TKP.1,2,4 Dudley en Gioe et al. beschrijven behalve 
een kortere operatietijd ook dat minder modulaire 
augmentatie en minder gesteelde protheses nodig 
zijn voor een revisie van een HKP.2 Daarnaast be-
gint in veel patiënten de artrose mediaal en blijft 
zij unicompartimenteel.13,14 Een HKP heeft naar 
onze mening de voorkeur in dit geval, omdat er 
behoud is van intacte gewrichtsstructuren. Met de 
voordelen van HKP ten opzichte van TKP in gedach-
ten, kan de HKP een betere optie zijn dan de TKP 
voor unicompartimentele artrose. 

Een valgiserende tibiakop osteotomie (TKO) wordt 
gezien als een alternatief voor TKP als er sprake is 
van een varus as- afwijking van de knie.15 Eerdere 
studies hebben laten zien dat een TKO bij vrouwen 
een minder goed resultaat heeft dan bij mannen. 
Dit maakt dat er sneller voor een TKO wordt geko-
zen bij mannen dan bij vrouwen.16

Het doel van deze studie was om de overleving te 
beschrijven van de Marmor en Allegretto gecemen-
teerde resurfacing HKP, uitgevoerd in het voor-
malig Ziekenhuis Hilversum* tussen 1984 en 2005, 
met revisie als eindpunt. Patiënten met een HKP 
zijn geïncludeerd tot 2006 vanwege de anders te 
korte follow-up van de geïmplanteerde gecemen-
teerde HKP’s na deze datum. Factoren die invloed 
konden hebben op de overleving van de twee ver-

Survival van de Marmor en Allegretto hemi-
knieprothese - factoren die survival voorspellen
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schillende HKP’s werden verzameld. Voor zo ver 
wij weten zijn er voorheen slechts twee papers 
gepubliceerd over de overleving van het Allegretto 
systeem, welke een 5-jaarsoverleving van 92% en 
100% lieten zien; er zijn geen publicaties over de 
10-jaarsoverleving.17,18

Materiaal en methoden

Het artikel beschrijft de Marmor en Allegretto HKP, 
uitgevoerd door vijf verschillende orthopedisch chi-
rurgen en verschillende assistenten in opleiding in 
een perifeer opleidingsziekenhuis, over een periode 
van 22 jaar. We hebben retrospectief gekeken naar 
alle fixed-bearing, gecementeerde HKP’s (248): 119 
(48%) Marmor protheses en 129 (52%) Allegretto pro-
theses. De Marmor prothese, een gecementeerde 
resurfacing prothese met een polyethyleen tibial 
inlay (Richards Orthopaedics, Memphis, TN, USA), 
werd gebruikt tussen 1984 en 2000. Hierna werd 
de Allegretto, een gecementeerde resurfacing uni-
compartimentele prothese met meestal een metal-
backed tibial onlay en bij een paar patiënten een 
polyethyleen tibial onlay (Zimmer, Warsaw, USA), 
gebruikt in het centrum tussen 1999 en 2005. De 
overstap van de Marmor naar de Allegretto was van-
wege de productiestop van de Marmor; de Allegret-
to was de vervanger hiervoor.

Indicaties
De indicatie voor alle HKP’s was unicomparti-
mentele artrose. Milde, arthroscopisch bewezen, 
asymptomatische patellofemorale artrose en ar-
trose in het andere compartiment van de knie werd 
getolereerd (zoals ook bij de indicatiestelling voor 
TKO). Gedurende de gehele periode werd dezelfde 
chirurgische benadering gebruikt, zijnde een medi-
ane incisie met mediale parapatellaire benadering, 
tenzij een laterale hemiprothese werd geplaatst. 
Als een arthroscopie niet eerder was uitgevoerd, 
werd het andere compartiment geïnspecteerd zo-
dat de keuze voor de HKP tijdens de procedure 
gemaakt kon worden. Een eerder uitgevoerde TKO 
was geen contra-indicatie. Contra-indicaties wa-
ren ernstige artrose in het andere compartiment, 
standsafwijking (gedefinieerd als een (gefixeer-
de) valgus (>15°) of (gefixeerde) varus afwijking 
(>15°), een klinisch insufficiënte voorste- of ach-
terste kruisband en symptomatische patellofemo-
rale artrose. Relatieve contra-indicaties waren 
obesitas en extensiebeperking van de knie.

Uitkomstmaten (dataverzameling)
Gegevens werden verzameld uit de ziekenhuis- 
statussen. Er werd gezocht naar operatieve ingrepen 
die hadden plaatsgevonden na de plaatsing van de 

HKP. Tevens werden de indicaties voor revisie ver-
zameld. In het geval dat de laatste controle meer 
dan twee jaar eerder had plaats gevonden, werd de 
huisarts gecontacteerd voor missende informatie of 
ter inventarisatie van eventueel overlijden. Als deze 
niet over de benodigde informatie beschikte werd 
er telefonisch contact gezocht met de patiënt en 
gevraagd of deze revisiechirurgie had ondergaan. 

Het eindpunt werd gedefinieerd als revisiechirur-
gie van de hemiknieprothese, dan wel plaatsing 
van een HKP in het andere compartiment van de-
zelfde knie, meestal lateraal.
Preoperatieve staande röntgenfoto’s (AP en late-
raal) en staande röntgenfoto’s (AP en lateraal) die 
tijdens de follow-up periode waren gemaakt wer-
den beoordeeld. De röntgenfoto’s werden gebruikt 
ter bepaling van de standsafwijking van de knie. 
De hypothese was dat de volgende factoren geas-
socieerd zouden zijn met revisie: type prothese, 
geslacht, leeftijd, eerdere arthroscopie, eerdere 
arthrotomie, eerdere TKO, preoperatieve stands-
afwijking en de mate van correctie.

Statistische analyse
Statistische analyse werd gedaan aan de hand van 
SPSS software (versie 19.0, Chicago, Illinois). Over-
levingspercentages werden aan de hand van Kap-
lan-Meier methode berekend. Patiënten, die niet 
meer gecontroleerd konden worden en overlede-
nen zonder revisie werden behandeld als gecensu-
reerde data (met censureren van de data van het 
laatste polibezoek of overlijden, respectievelijk). 
Vanwege het later introduceren en de hierdoor 
kortere follow-up van de Allegretto, hebben we 
het cut off point bij tien jaar follow-up bepaald, 
zodat het mogelijk was de twee verschillende ty-
pen prothese statistisch te vergelijken.
De invloed van de determinanten op de overleving 
werd bepaald aan de hand van univariate Log-Rank 
test. Die factoren die een significante relatie had-
den met overleving (significantieniveau werd gezet 
op 0.1) werden meegenomen in een multivariate 
Cox proportional hazards model om te bepalen of 
het risico van revisiechirurgie was gerelateerd aan 
deze factoren. Hazard ratio (HR) en bijbehorende 
95% betrouwbaarheidsintervallen (CI) werden bere-
kend. Significantieniveau werd bepaald op p<0.05.

Resultaten

Gegevens waren beschikbaar van 248 HKP’s in 203 
patiënten (tabel 1). Tweeëntachtig procent van de 
patiënten was vrouwelijk. Negentig procent van de 
HKP’s waren mediaal geplaatst. Eerdere operaties 
omvatten 73 (31%) arthroscopieën en 30 (13%) tibi-
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akop- osteotomieën en 8 (3%) arthro-tomieën (van-
wege open meniscectomie) (tabel 1). De Marmor 
HKP werd bilateraal in 21 patiënten geïmplanteerd 
en de Allegretto in 15. Negen patiënten ontvingen 
een Marmor in de ene knie en een Allegretto HKP 
in de contralaterale knie. De laatste follow-up pe-
riode was in 2008 voor de meeste patiënten. De 
gemiddelde follow-up tijd was 7.0 (SD 4.4) jaar.

Op het moment van follow-up van de originele serie 
van 248 patiënten, waren 48 patiënten (19%) overle-
den, waarvan 43 patiënten bevestigd met een intac-
te prothese (door telefonisch contact huisarts). Eén 
patiënt had een revisie voorafgaand aan zijn dood 
en de ziekenhuisstatussen toonden dat de overige 
vier waarschijnlijk waren overleden zonder revisie-
chirurgie. Tweeëntwintig patiënten (9%) konden niet 
gecontroleerd worden. De data van de laatste follow-
up van deze patiënten werd geregistreerd. 

De totale 10-jaarsoverleving was 0.83 (95%CI: 
0.77-0.90). Er was geen significant verschil in  
10-jaarsoverleving (p=0,507) tussen patiënten met 

een Marmor en een Allegretto HKP. De 10-jaarsover-
leving van de Marmor was 0.89 (95%CI: 0.81 – 0.97) en 
van de Allegretto 0.81 (0.73 – 0.89). De 15-jaarsover-
leving van de Marmor was 0.83 (95%CI: 0.73-0.93). 
Zie ook tabel 2 voor de survivalanalyse per jaar.

Oorzaken voor revisie van hemi-knieprothese 
Radiolucentie (p=0,784), radiologische progressie 
van artrose van het andere compartiment (p=0,975) 
en progressie van valgus/varus tijdens de follow-
up (p=0,803) waren geen significante indicatoren 
voor revisie. Preoperatieve standsafwijking van de 
knie was ook geen significante indicator voor slech-
ter resultaat van de HKP (p=0,734). Er was geen 
verschil in resultaat tussen mediaal en lateraal ge-
plaatste HKP’s (p=0,756).

Dertig patiënten hadden een TKO ondergaan voor-
afgaand aan hun HKP-operatie. Van deze groep 
werden vijf HKP’s later gereviseerd. Een eerdere 
TKO was niet significant gecorreleerd met de over-
leving van de prothese (p=0.59)

Tabel 1. Patiënt kenmerken

 Marmor n=119 Allegretto n=129 Totaal n=248
Geslacht
- Man (%) 15 (13%) 29 (23%) 36 (18%)
- Vrouw (%) 104 (87%) 100 (77%) 167 (82%)
Leeftijd (gemiddelde, SD) 73.9 (7.0%) 70.4 (8.2) 72.1 (7.8)
Geimplanteerd compartiment
- Mediaal 101 (86%) 118 (92%) 221 (89%)
- Lateraal 17 (14%) 10 (8%) 27 (11%)
Eerdere operaties
- TKO (%) 12 (11%) 18 (14%) 30 (13%)
- Arthrotomie(%) 3 (3%) 5 (4%) 8 (3%)
- Arthroscopie (%) 20 (18%) 53 (41%) 73 (31%)

Tabel 2. Survival data van de Allegretto and Marmor hemi-knieprothese

 Interval (jaren) number entering number of events Cumulative proportion 95% CI
  interval  surviving at end of interval
 0-1 248 8 .97 0.95-0.99
 1-2 222 5 .94 0.90-0.98
 2-3 209 3 .93 0.89-0.97
 3-4 196 3 .92 0.88-0.96
 4-5 187 1 .91 0.87-0.95
 5-6 169 2 .90 0.86-0.94
 6-7 138 3 .88 0.84-0.92
 7-8 109 0 .88 0.86-0.94
 8-9 89 1 .87 0.81-0.93
 9-10 74 3 .83 0.77-0.89

77 ■   Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 20, Nr 3, september 2013

■   Survival van de Marmor en Allegretto hemi-knieprothese - factoren die survival voorspellen



Vol
 20

sept
  ’13

Eenendertig patiënten met een HKP hadden revisie-
chirurgie ondergaan tijdens de follow-up periode.  
Bij vijf patiënten werd alleen het tibiaplateau ge-
reviseerd. In twee gevallen werd een HKP geïm-
planteerd in het andere compartiment van dezelfde 
knie. In 24 gevallen (80%) werd de HKP geconver-
teerd naar een totale knieprothese. De redenen 
voor revisie waren loslating van het tibiaplateau 
(13 knieën, 42%), progressie van de artrose in 
het andere compartiment (12 knieën, 39%), pijn  
(4 knieën, 13%), slijtage van polyethyleen (1 knie, 3%) 
en een tibiafractuur (1 knie, 3%) (tabel 3). De rede-
nen voor revisie bij patiënten jonger dan 65 jaar 
waren loslating (4 knieën), progressie van artrose  
(4 knieën), pijn (2 knieën) en inzakking (1 knie). 

Multivariate Cox Regressieanalyse liet zien dat een 
lagere leeftijd op het moment van initiële implan-

tatie (p<0.001) en mannelijk geslacht (p=0.007) de 
enige significante indicatoren waren voor hoger  
revisierisico in deze studie (figuur 1).
De Hazard Ratio’s (HR) van geslacht (man versus 
vrouw) was 3.3 (95% CI: 1.4 – 7.6) en van leeftijd 
0.93 (95% CI: 0.89 – 0.97), wat betekent dat bij toe-
name van de leeftijd met 1 jaar het risico op revi-
sie afneemt met 7%.

Discussie

De 15-jaarsoverleving van de Marmor HKP was 83%.  
Deze uitkomst is equivalent aan de uitkomst van 
andere studies over de Marmor, en ook komt het 
overeen met de overleving van de Oxford mo-
bile-bearing HKP (78-92% na 10-15 jaar).6,7,19-22 

De 10-jaarsoverleving van de Allegretto was 81%. Naar 
wij weten zijn er slechts twee eerdere studies, die 

Tabel 3. Redenen voor revisie van de Allegretto van Marmor hemi-knieprothese

Type prothese n Rede voor revisie Revisie procedure Periode tot revisie

Marmor 1 pijn TKP 2 jaar
 1 loslating (inclusief tibia prolaps) TKP 8 jaar + 2 mnd
 2  Revisie tibia (HKP) 6 mnd
    1 jaar + 3 mnd
 5 progressie artrose andere compartiment TKP 5 jaar + 4 mnd
    6 jaar + 5 mnd
    9 jaar + 2 mnd
    9 jaar + 4 mnd
    12 jaar +10 mnd
 1  HKP ander compartiment 11 jaar + 3 mnd
 1 PE slijtage revisie tibia (HKP) 9 jaar + 10 mnd

Allegretto 3 pijn TKP 5 mnd
    5 mnd
    8 mnd
 8 Loslating (inclusief tibia prolapse) TKP 6 mnd
    6 mnd
    9 mnd
    1 jaar + 6 mnd
    2 jaar + 5 mnd
    2 jaar + 11 mnd
    3 jaar + 5 mnd
    6 jaar + 1 mnd
 2  Revisie tibia 1 jaar
    2 jaar
 5 progressie artrose ander compartiment TKP 2 jaar + 5 mnd
    3 jaar + 11 mnd
    5 jaar + 4 mnd
    6 jaar + 7 mnd
    7 mnd
 1  HKP ander compartiment 4 jaar + 2 mnd
 1 tibia fractuur TKP 2 weken
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overlevingsdata leveren van de Allegretto; 92-100% 
bij 5-8 jaar.17,18 Er is geen eerdere studie gepubli-
ceerd over de 10-jaarsoverleving van de Allegretto.

De gezamenlijke 10-jaarsoverleving van de ge-
cementeerde, resurfacing fixed-bearing HKP’s, 
geïmplanteerd in ons ziekenhuis, was 83%. Dit 
percentage is lager dan de overleving van verschil-
lende andere studies over andere unicondylaire 
protheses.5,22 Echter, zoals gezegd anderzijds 
weer overeenkomend met de resultaten van de 
Oxford (Biomet, Warsaw, IN, USA), waarschijnlijk 
de meest gebruikte unicondylaire knieprothese in 
Nederland.6,7,21 Deze lagere overleving kan gere-
lateerd zijn aan de slechtere resultaten bij onze 
mannelijke patiënten. In andere studies verhogen 
de resultaten van de mannelijke populatie de over-
leving; in deze studie zorgt de mannelijke popula-
tie juist voor een verlaging van de overleving. Meer 
onderzoek naar de lange termijn- overleving van 
de Allegretto HKP is nodig om te bevestigen dat de 
lagere overleving van dat systeem niet prothese- 
gerelateerd is, en om te bevestigen dat een Alle-
gretto een even goede keuze is voor plaatsing van 
een HKP als andere systemen.

Kaplan-Meier analyse laat zien dat de meeste re-
visieoperaties werden gedaan in de eerste jaren 
na de primaire operatie. Vijfenzestig procent van 
alle revisieoperaties vond plaats in de eerste vijf 
jaar na primaire operatie. De overleving in de  
periode 5-10 jaar was substantieel beter. Hoewel 

een tweede revisiepiek bekend is na langere follow-
up vanwege loslating en progressie van artrose,11 
zou dit kunnen voorspellen dat de lange termijn-
overleving van de HKP’s een relatief beter resultaat 
laat zien.23

Cox regressieanalyse laat zien dat in de tien jaar 
niet het type implantaat, maar lagere leeftijd en 
mannelijk geslacht significante risicofactoren wa-
ren voor vroege revisie. De Swedish Arthroplasty 
Register concludeerde dat de revisiefrequentie 
bij vrouwen hoger of gelijk is aan die voor man-
nen in HKP’s.24 Onze studie laat zien dat dit niet 
noodzakelijkerwijs het geval is. We hebben geen 
goede verklaring gevonden voor de hogere revisie-
frequentie voor de mannelijke populatie. Echter, 
het aantal mannen in onze studie was relatief laag; 
dit kan verklaard worden doordat in ons centrum 
mannen sneller een TKO krijgen als alternatief 
voor prothesechirurgie vanwege de betere resulta-
ten van TKO in mannen.25 Mogelijk zijn de omstan-
digheden voor mannen die wel een HKP ontvingen 
minder goed. In ons ziekenhuis voerden wij vaker 
een TKO uit, waar anderen zouden kiezen voor een 
HKP. Tevens waren wij geneigd eerder een hemicap 
te plaatsen bij kleine defecten en jongere patiën-
ten. Hierdoor bleven de minder goede kandidaten 
over voor een HKP waardoor de resultaten in deze 
groep ook verwacht slechter waren. Het lage aan-
tal mannelijke patiënten in onze studie, de relatief 
slechtere resultaten in de mannelijke groep, ge-
combineerd met de in de literatuur bekende slech-

Figuur 1. Geslachtsgebonden 
overleving van de Marmor en 
Allegretto hemi-knieprothese.
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tere resultaten van de vrouwelijke populatie (wij 
achten de vrouwen in onze populatie gelijk aan die 
in de literatuur), kunnen verklaren waarom wij een 
lagere gemiddelde overleving vinden dan in de li-
teratuur bekend is. De gemiddelde leeftijd in onze 
studie is hoger dan in andere studies; dit is dan ook 
geen verklaring voor de slechtere resultaten.5,22

Lagere leeftijd is een risicofactor voor revisie in 
onze en eerdere studies.18 Dit kan verklaard wor-
den door een hoger niveau van activiteit in jongere 
patiënten.26 Jongere patiënten zijn in onze erva-
ring met betrekking tot hun knie veeleisender aan-
gaande hun prothese, minder geneigd om pijn te 
accepteren en vragen sneller om een revisie. 

Slijtage-gerelateerd falen van de prothese is geen 
belangrijke oorzaak van revisie in onze studie, om-
dat de meeste revisieoperaties plaatsvinden in de 
eerste paar jaar na de primaire operatie. 

Een doorgemaakte TKO staat bekend als een rela-
tieve contra-indicatie voor HKP.27 Uit onze studie 
blijkt dat dit niet zo hoeft te zijn. Wij vonden ver-
gelijkbare resultaten van de HKP in patiënten met 
of zonder TKO voorafgaand; om deze reden kan 
een TKO vaker worden overwogen als behandeling, 
wetende dat een HKP kan volgen als de TKO niet 
voldoende effectief is. Ook kunnen meer patiënten 
voor een HKP in aanmerking komen als TKO geen 
reden is voor exclusie. Prospectief klinisch onder-
zoek is nodig om de hypothese te testen dat TKO 
geen contra-indicatie is voor HKP. Trieb et al. lie-
ten al zien dat de TKO een slechter resultaat heeft 
boven de leeftijd van 65.28 Dit zou betekenen dat 
60-65 jaar het omslagpunt kan zijn waarboven de 
keus voor TKO wordt verlaten en te kiezen voor 
HKP voor de behandeling van unicompartimentale 
artrose. Onze indruk is dat complicaties (wondin-
fectie en wondgenezingsstoornissen) bij een TKO 
meer frequent zijn dan bij een HKP maar het resul-
taat van de operatie is even goed.15 Wel moet hier-
bij de kanttekening worden gemaakt dat een echte 
varusbeenas (gedefinieerd als een varusafwijking, 
die niet het gevolg is van kraakbeenhoogteverlies) 
zowel als een echte extensiebeperking (welke niet 
het gevolg is van kraakbeenhoogteverlies) contra-
indicaties zijn voor een HKP. Standsafwijkingen als 
gevolg van kraakbeenhoogteverlies zijn alleen cor-
rigeerbaar met een prothese. De correctiemoge-
lijkheden van een asdeformatie met een HKP zijn 
zeer beperkt. In die zin zijn deze twee ingrepen 
complementair en geen alternatieven ter behande-
ling van hetzelfde probleem. Desondanks vinden 
wij niet dat een asdeviatie een hoger revisierisico 
heeft, maar het aantal patiënten met een forse  
asafwijking (≥15 graden) was te gering om hier een 

uitspraak over te doen (N=7). Prospectief onderzoek 
is nodig naar de mogelijkheid bij mannen met een 
varusbeenas toch primair een hemi-knieprothese 
te plaatsen, met uitzondering van een contracte 
forse varusdeformitieit, welke een contra-indicatie 
is voor een HKP.

In onze studie is de meest voorkomende reden voor 
revisie: progressie van de artrose in het andere 
compartiment of loslating van het tibiaplateau. Dit 
is vergelijkbaar met andere studies, hoewel onze 
data laten zien dat dit niet gerelateerd is aan as-
afwijkingen ten tijde van de operatie.19,20 

Wij vonden geen verschil in resultaat tussen de inlay 
en onlay techniek. Naar wij weten is er slechts één 
artikel gepubliceerd over dit onderwerp, dat laat 
zien dat de onlay techniek (bijv. Allegretto) mogelijk 
superieur is aan de inlay techniek (bijv. Marmor).29 

Onze resultaten worden beïnvloed door de lange, 
22-jarige periode waarin de HKP werden geplaatst. 
Gedurende deze tijd zijn er verbeteringen gekomen 
in chirurgische techniek, ontwikkeling van preope-
ratieve selectie criteria, verbetering van de instru-
mentatie en verandering van implantaatontwerp. 
Tevens is de indicatiestelling voor revisieoperaties 
veranderd wat een effect heeft op de patiënt- 
selectie en daardoor op de resultaten van de HKP.8,9 
Daarentegen waren de resultaten van de eerder 
geïmplanteerde Marmors goed. 

De studie had wat tekortkomingen. We hebben geen 
staande been-as röntgenfoto’s, maar alleen normale 
staande röntgenfoto’s gemaakt om het alignment te 
bepalen. We hebben onze databronnen gelimiteerd 
tot ziekenhuisstatussen, informatie van de huisarts 
en telefonisch contact. 

We concluderen dat de overleving van de Marmor 
en Allegretto negatief werd beïnvloed door jonge 
leeftijd en mannelijk geslacht. Hoewel het aantal 
protheses voor analyse beperkt was lijken de pro-
theses met een 10-jaar survival van 81% en 89% res-
pectievelijk een goede overleving te geven. 

Abstract

Purpose: to evaluate the survivorship,of the Marmor (Ri-
chards Orthopaedics, Memphis, TN, USA) and Allegretto 
(Zimmer, Warsaw, United States) cemented, fixed-bearing 
unicompartimental knee arthroplasty (UKA) systems im-
planted in a community hospital, and the risk factors rela-
ted to revision. 
Methods: a retrospective chart study, including all patients  
who had received UKA surgery between 1984-2005. The 
endpoint was revision surgery.
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Results: the study included 248 UKA’s; 119 Marmors and 129 
Allegretto’s. The mean follow-up time was 7.0 years (5.9 
year follow-up for the Allegretto and 8.1 year for the Mar-
mor). The overall ten year survival rate was 83%, with male 
gender and lower age as significant risk factors for revision. 
The ten year survival of the Marmor and the Allegretto was 
89% (2 revisions out of 52) and 81% (1 revision out of 12), 
respectively. The fifteen year survival rate of the Marmor 
was 83%.
Conclusion: The survival of the Marmor and Allegretto was 
influenced by young age and male gender. Even though the 
number of prostheses for analysis was limited, with a ten-
year survival of 81% and 98% respectively, the prostheses 
seem to give a good survivorship.
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Casuïstiek

Een 66-jarige vrouw bezocht de polikliniek orthope-
die met continue chronische lage rugklachten, ge-
paard gaande met tintelende uitstraling aan de an-
terieure zijde van beide bovenbenen en nachtpijn. 
Een reeds ingestelde conservatieve behandeling in 
de vorm van pijnstilling gaf geen verbetering. Li-
chamelijk onderzoek toonde een normale vorm en 
functie van de rug met slechts enige pseudoradi-
culaire prikkeling. Neurologisch onderzoek toonde 
geen afwijkingen. Op basis van verdere diagnostiek 
bleken de klachten te berusten op een hooggradig 
pleiomorf sarcoom in het kleine bekken, dat ge-
zien de sacrale lokalisatie verdacht was voor een 
chordoom. 

Patiënt

Patiënte A, een 66-jarige vrouw, bekend met hy-
pertensie, diabetes mellitus type 2, metabool syn-
droom, myocardinfarct, hypercholesterolemie, 
jicht en een manische depressie, bezocht de poli- 
kliniek orthopedie in verband met lage rugpijn. 

Deze bestond reeds 4 maanden en was door de 
huisarts behandeld met pijnstilling. De rugpijn had 
een pseudoradiculair karakter met uitstraling aan 
de anterieure zijde van beide bovenbenen tot aan 
de knie. Deze had een continu karakter en ging ge-
paard met nachtpijn en toename van de klachten 
bij drukverhogende momenten. Er was geen recent 
trauma en patiënte had geen recente koortsepiso-
des. Patiënte was daarnaast bij de uroloog onder 
behandeling in verband met urine-incontinentie. 
Zij gebruikt als medicatie monocedocard, hydro-
chloorthiazide, zopiclon, clomipramine, diovan, 
crestor, metformine, ezetrol, vesicare en ascal.
Bij lichamelijk onderzoek zagen wij een vitale 
vrouw met een lengte van 163 centimeter en een 
gewicht van 83 kilogram (body mass index 31). Bij 
inspectie was er sprake van een neutrale stand van 
de wervelkolom, stond het bekken recht en was er 
een rechte beenas. Functieonderzoek van de rug 
en beide heupen toonde geen afwijkingen en ori-
enterend neurologisch onderzoek toonde alleen 
enige radiculaire prikkeling zonder specifiek der-
matoom. Differentiaaldiagnostisch werd gedacht 
aan aspecifieke lage rugklachten, osteoporotische 
inzakking dan wel degeneratieve afwijkingen, ge-
combineerd met een pseudoradiculair beeld en als 
laatste een neoplastische aandoening.
Röntgenopnamen van de lumbale wervelkolom 
toonden degeneratieve afwijkingen, passend bij de 
leeftijd, maar geen inzakking (figuur 1). Ook een 
recent vervaardigde buikoverzichtsopname (aan-
gevraagd door de uroloog in verband met hema-
turie) toonde behoudens enige degeneratieve af-
wijkingen geen verdere bijzonderheden (figuur 2).  
Wegens recent ontstane klachten op een gevorder-
de leeftijd, gecombineerd met de uitstraling, werd 
vervolgens een MRI afgesproken. 

Een zeldzame oorzaak van lumbago
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lage rugklachten komen zeer frequent voor en hebben in de meeste gevallen geen aanwijsbare oorzaak. Deze wor-
den geduid als aspecifieke lage rugklachten. Een gedegen anamnese waarbij aard, oorzaak, duur en begeleidende 
symptomen grondig worden uitgevraagd, gecombineerd met een adequaat orthopedisch èn neurologisch onderzoek, 
leidt vaak tot een goede differentiaal- diagnose. De noodzakelijkheid van aanvullend onderzoek in deze gevallen 
staat daarbij regelmatig ter discussie, gezien de kans op overdiagnostiek. Echter, maligne aandoeningen, weliswaar 
zeldzaam, passeren soms de revue. het bewaken van de balans tussen het enerzijds vermijden van overdiagnostiek 
en anderzijds het wel verrichten van de juiste diagnostiek is daarom belangrijk. In deze casus zal hier mede aan-
dacht aan worden gegeven, waarbij de aanwezigheid van de zogenoemde “red flags” een centrale rol speelt bij de 
besluitvorming.
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Interventie

De MRI toonde in het kleine bekken in de mediaanlijn 
ter hoogte van het sacrum een bolronde structuur van 
7,7 bij 8,1 cm in transversale en 7,4 cm in coronale 
projecties met doorgroei in het kanaal (figuur 3).  
Tevens bestond er een afwijkend signaal van de cor-
pora S1 en S3, mogelijk passend bij botmetastasen. 
Kijkend naar de lokalisatie en het MRI-beeld van de 
tumor (homogene aankleuring T1 en wisselend sig-
naal op T2 (fig.3) stonden, vanuit radiologisch oog-
punt, een chordoom, schwannoom, (chondro)sar-
coom en teratoom hoog in de differentiaaldiagnose. 
Echter, gezien de typische sacrale lokalisatie van de 
tumor stond een chordoom bovenaan.
Ten tijde van het bespreken van de bevindingen 
met patiënte bleek er bij navraag ook enige inconti-
nentie voor faeces te bestaan. Verdere diagnostiek 
werd vervolgens direct opgestart en aanvullend, 

zorgvuldiger neurologisch onderzoek toonde hypes-
thesie van het rijbroekgebied met een iets open-
staande sfincter bij verlaagde sfincterspanning.
Een 3-fasen technetium skeletscan toonde mo-
gelijk pathologische activiteit ter plaatse van de 
tumor inclusief suspecte activiteit ter plaatse van 
het os ischium beiderzijds, aan de ventrale zijde 
van de 6e rib en laterale zijde van de 11e rib rechts. 
Er waren geen aanwijzingen voor bestaande long-
haarden op de thoraxfoto.
In retrospectie toonde de buikoverzichtsopname 
een onderbreking van de sacrumcontour ter plaat-
se van een hyperdens gebied. Dit beeld past bij een 
zogenoemd “silhouette sign” (figuur 2): dit ont-
staat wanneer twee structuren met dezelfde den-
siteit elkaar raken en daardoor de tussenliggende 
grenzen verdwijnen. Dit wijst erop dat de tumor 
niet de anterior gelegen gevulde blaas maar een 
dorsaal gelegen structuur moet zijn geweest.

Comparison

Ongeveer 90% van alle lage rugklachten zijn aspe-
cifiek. Dit betreft lage rugklachten welke niet ver-
oorzaakt worden door een specifieke aandoening, 
zoals een tumor, een (osteoporotische) wervelfrac-
tuur of spondylitis ankylopoetica.1,2 Daarbij beho-
ren het lumbosacraal radiculair syndroom (meestal 
ten gevolge van een discushernia) en aspecifieke 

Figuur 1. Röntgenopname van de lumbale wervelkolom 
(AP + lateraal).

Figuur 2. Buikoverzichtsopname met een “silhouette 
sign” van het sacrum.

Figuur 3. Sagittale T1 (A) en T2 (B) TSE + FS-gewogen 
MRI afbeelding van de tumor.

A B
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lage rugklachten met pijn in een of beide benen 
zonder radiculaire prikkeling differentiaaldiagnos-
tisch te worden overwogen.1 Niet- mechanische 
lumbale aandoeningen (bijv. neoplasma, infectie 
of seronegatieve spondylarthropatieën) vormen 
slechts bij ±1% van alle patiënten met lage rug-
klachten de onderliggende oorzaak.3

Ongeveer 84% van de populatie ontwikkelt een epi-
sode van lage rugklachten, waarvan 23% chronische 
klachten (duur >12 weken) zal behouden.2 Lage 
rugklachten komen in alle leeftijdsgroepen voor, 
maar treden het meest op tussen het 33e en 55e 
levensjaar.1,2

Begin van lage rugpijn >50e levensjaar, conti-
nue pijn, onafhankelijk van houding of bewegen, 
nachtelijke pijn, algehele malaise, onverklaard 
gewichtsverlies en een verhoogde bezinking beho-
ren tot de “red flags” betreffende een maligniteit, 
waarvan ‘geen pijnverlichting bij liggen’ het meest 
sensitief is (sensitiviteit >90%).1,2,3 Daarnaast is een 
belaste voorgeschiedenis voor maligniteit de enige 
bevinding, specifiek genoeg om significant het risi-
co op een maligniteit te verhogen (likelihood ratio: 
15).3 Alleen de combinatie van leeftijd (>50 jaar), 
belaste voorgeschiedenis, onverklaard gewichts-
verlies of ineffectiviteit van conservatieve thera-
pie bereikt een sensitiviteit van 100%, echter met 
een bijbehorende specificiteit van slechts 60%.3 
Aanvullend onderzoek (röntgenfoto, CT-scan of 
MRI-scan) wordt daarom aanbevolen indien één van 
de “red flags” aanwezig is, hoewel de kans op een 
maligniteit in dat geval slechts 1-10% bedraagt.2,3

In deze casus waren enkele “red flags” (>50 jaar, 
nachtelijke pijn, geen verbetering door conserva-
tieve therapie) aanwezig; aanvullend onderzoek 
was dan ook geïndiceerd. De bevindingen tijdens 
de anamnese en het lichamelijk onderzoek waren 
suspect genoeg om een maligniteit in de differen-
tiaaldiagnose te plaatsen. Bij de evaluatie van de 
buikoverzichtsopname moet met name gewezen 
worden op het “silhouette sign”, een subtiele af-
wijking welke gemakkelijk gemist kan worden. In-
dien aanwezig, dient deze bevinding direct aanlei-
ding te geven tot verder diagnostisch onderzoek op 
verdenking van een tumor.
MRI-onderzoek geeft in deze casus de meeste aan-
vullende informatie betreffende de onderliggende 
oorzaak en ter verdere differentiatie. Gezien de 
lokalisatie van de tumor op het MRI-beeld is het 
chordoom (primaire maligne bottumor, incidentie 
<0.1 per 100.000) het meest waarschijnlijk aange-
zien het de meest voorkomende tumor van het sa-
crum is.4,5 Differentiatie tussen een chordoom en 
sarcoom is radiologisch echter niet mogelijk aan-
gezien beide tumoren een inhomogeen beeld to-
nen op MRI, zowel op de T1 als T2 sequentie.6 Een 

CT-scan geeft op dit gebied ook geen aanvullende 
informatie en daarnaast kunnen beide tumoren 
metastasen veroorzaken.7,8,9 Tevens kunnen sarco-
men ook sacraal voorkomen waardoor men deze di-
agnose niet kan uitsluiten.4,8,9 Bij enige twijfel aan 
de radiologische differentiaaldiagnose met verden-
king van een bottumor wordt daarom aangeraden 
om de bottumorencommissie te consulteren.10

outcome

In samenwerking met een neuro-oncologisch cen-
trum werd na multidisciplinair overleg, besloten 
tot het nemen van een incisiebiopt ter hoogte van 
S1 en de primaire tumor, eventueel gecombineerd 
met lokale resectie van de tumor en het sacrum in-
clusief het distale rectum, gebaseerd op een sterke 
radiologische verdenking van een chordoom. De 
behandeling bij een chordoom bestaat namelijk 
uit een resectie gevolgd door radiotherapie; neo-
adjuvante chemotherapie is niet gebruikelijk. De 
bottumorencommissie is hierbij niet geraadpleegd. 
Via een mediane onderbuikslaparotomie werd per-
operatief ter hoogte van S1 de afwijkende structuur 
gezien, waarvan de vriescoupe van het incisiebiopt 
afwijkingen vertoonde passend bij een sarcoom. 
Resectie van de tumor werd na overleg technisch 
niet zinvol geacht waarna de ingreep werd beëin-
digd. De definitieve diagnose luidde: hooggradig 
pleiomorf sarcoom “not otherwise specified”. 
Weke delen sarcomen vormen een zeldzame groep 
tumoren (circa 1% van alle nieuw gediagnosticeer-
de maligniteiten) welke ontstaat uit mesenchymale 
cellen.7,8,11 Deze tumoren kunnen in het gehele li-
chaam voorkomen, waarvan 7-15% in het retroperi-
toneum of bekken.7,8,11 De diagnose wordt meestal 
gesteld tussen het 54e en 65e levensjaar.7,11 Door de 
ruimte in het retroperitoneum kan de tumor sterk 
in grootte toenemen alvorens klachten te veroor-
zaken en wordt daarom vaak als toevalsbevinding 
ontdekt.11 Het liposarcoma en leiomyosarcoma 
zijn de twee meest voorkomende retroperitoneale 
histologische subtypen.7,8 Behandeling van retro-
peritoneale weke delensarcomen is moeilijk aan-
gezien adequate tumorvrije resectiemarges vaak 
niet zijn te verwezenlijken als gevolg van de ana-
tomische lokalisatie van de tumor; daarbij is er een 
hoge kans op een recidief (82% <5 jaar).8,12 Hoewel 
complete resectie van laaggradige sarcomen vaker 
mogelijk is en complete resectie tot een betere 
prognose leidt, bedraagt de 10-jaarsoverleving van 
patiënten die een debulking procedure ondergaan 
nog 10%.12 Tevens resulteert locoregionale disse-
minatie van de tumor ten tijde van presentatie, 
normaliter een ongunstige prognostische factor, 
niet in een slechtere uitkomst.12 De algemene 
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10-jaarsoverleving bedraagt 20%-36%, waarbij de 
histologische gradering van de maligniteit en het 
resultaat van de (operatieve) behandeling de enige 
significante prognostische factoren zijn.8,12

Concluderend, bij (oudere) patiënten met aanhou-
dende lage rugklachten en met name nachtpijn 
dient men beducht te zijn op mogelijk onderliggen-
de maligne pathologie. Kennis van de “red flags” 
is hierbij onontbeerlijk, mede bij het besluiten tot 
het verrichten van aanvullende diagnostiek. Daar-
bij kan aanvullend radiologisch onderzoek aanwij-
zingen geven voor de diagnose, maar is differen-
tiatie tussen afwijkingen niet altijd mogelijk. Een 
adequate work-up is altijd noodzakelijk om tot een 
definitieve diagnose te komen.

Abstract

Lumbago. A 66-year-old woman visited the orthopaedic out-
patient clinic with low back pain with radiation to both legs. 
The pain was constant, and there were tingling sensations on 
the anterior part of both thighs and night pain without im-
provement on medication. Physical examination showed only 
some slight pseudo-radicular irritation. The condition was 
caused by a high-grade pleiomorf sarcoma in the small pelvis, 
which was suspected for a chordoma since its sacral origin.
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Inleiding

Het os cuneiforme mediale bipartita is een zeldza-
me, congenitale variant die zelden symptomatisch 
is. Een symptomatische afwijking werd niet eer-
der beschreven bij een kind en er is bij ons slechts 
één casus bekend waarbij operatieve fixatie nood-
zakelijk was. Wij beschrijven een casus van een 
kind met posttraumatische voetklachten op basis 
van een getraumatiseerd os cuneiforme mediale 
bipartita. Zij was klachtenvrij na nettoyage en in-
terne fixatie.

Casus

Een 13-jarige meisje bezocht de eerste hulp we-
gens pijnklachten aan de linker voet na een ver-
keerde landing op de voorvoet met turnen. Er werd 
op de Spoedeisende Hulp afdeling een gipsschoen 
aangebracht wegens verdenking op een fractuur 
van os metatarsale twee. Bij poliklinische controle 
na één week bleek bij revisie van de conventionele 
röntgenopnamen geen sprake te zijn van een frac-
tuur en patiënte werd uit controle ontslagen.
Na 5 maanden presenteerde patiënte zich op de 
polikliniek orthopedie in verband met persisteren-
de pijn en zwelling van de mediale voetrug. 
Bij lichamelijk onderzoek werd een meisje gezien 
met een normale bouw voor haar leeftijd. Er was 
een ossale zwelling rond het tarso-metatarsaal 
(TMT) I en II gewricht met lokale drukpijn. Tevens 
was er asdrukpijn over de eerste en tweede straal. 
Beweging in de Chopart en Lisfranc gewrichten gaf 
pijn rond TMT I en II. 

Conventionele röntgendiagnostiek leverde bij her-
haling geen afwijkingen op. Bij aanvullende com-
putertomografie (CT) werden aanwijzingen gezien 
voor een os cuneiforme mediale bipartita. Afgezien 
van de duidelijke tweedeling in het horizontale 
vlak blijkt dit uit de toegenomen totale dorsoplan-
taire diameter van het os cuneiforme en de adap-
tatie van de aangrenzende gewrichtsoppervlaktes 
in aparte gewrichtsfacetten (figuur 1). Voor een 
fractuur of pseudo-arthrose zijn op deze CT beel-
den geen aanwijzingen; CT van de contralaterale 
voet toonde een normaal os cuneiforme mediale 
(figuur 2).

Getraumatiseerd os cuneiforme mediale bipartita - 
case-report en literatuur overzicht

Merijn Sijbrand, Jochem Peeters en Peer Poelmann

Een 13-jarig meisje werd verwezen naar de orthopedisch chirurg in verband met persisterende klachten aan de me-
diale zijde van de linker voet na een verkeerde landing met turnen. Bij computertomografie werd een os cuneiforme 
mediale bipartita gezien. Uiteindelijk vond een osteosynthese plaats waarna patiënt klachtenvrij werd. het os cunei-
forme mediale bipartita is een zeldzame variant met een incidentie van 0,3% tot 2,4% en is zelden symptomatisch. 
Slechts één casus beschrijft de resultaten van operatieve fixatie. In de literatuur werd niet eerder een casus beschre-
ven van operatieve fixatie bij een kind.

M.H. Sijbrand, arts-assistant orthopedie, J.W.L. Peeters, 
radioloog, P.J.I.M. Poelmann, orthopedisch chirurg, 
Groene Hart Ziekenhuis, Gouda
Correspondentie: P.J.I.M. Poelmann
E-mail: peer.poelmann@ghz.nl

Figuur 1. Sagittale opname van de linker voet. Het os 
cuneiforme mediale wordt verdeeld in een dorsaal en 
een plantair deel door een synchondrose.

Figuur 2. Vergelijkende opname van het rechter os 
cuneiforme mediale.
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Besloten werd tot operatief ingrijpen. Middels een 
dorsomediale incisie werd het os cuneiforme medi-
ale gepresenteerd. Er bleek een fibreuze synchon-
drose te zijn in het os cuneiforme in het transver-
sale vlak. De synchondrose liep zowel naar distaal 
in het TMT als naar proximaal in het naviculare-
cuneiforme gewricht door. De synchondrose werd 
genettoyeerd en spongiosa uit de ipsilaterale tibia 
werd aangebracht. Er werden van dorsaal twee 
Howmedica schroeven geplaatst om compressie 
te geven (figuur 3). Postoperatief werd gedurende 
acht weken een gipsschoen voorgeschreven, waar-
van de eerste vier weken onbelast.
Bij controle 4 maanden na operatie waren alle 
klachten weg en patiënte turnde weer zonder be-
perkingen. Exact één jaar na de eerste operatie 
worden de schroeven verwijderd.
Patiënte is bij de laatste follow-up, 1 jaar na be-
handeling, klachtenvrij.

Beschouwing

Het os cuneforme mediale bipartita is een zeld-
zame variant. Incidentiecijfers in kadaverstudies 
variëren van 0,3% tot 2,4%.1 Het cuneiforme me-
diale bipartita is meestal een toevalsbevinding2 en 
werd voor het eerst beschreven door Morel in 1797. 
Het unilateraal voorkomen van deze variant wordt 
geschat tussen 18.2% en 34.8%.3

De drie ossa cuneiforme (mediaal, intermedius en 
lateraal) ontstaan ieder uit één ossificatiekern. 
Het mediale cuneiforme vertoont soms ossificatie 
vanuit twee kernen waardoor een dorsaal en een 
plantair deel ontstaan. De beide delen hebben 
ieder een eigen gewrichtsfacet met zowel het os 
naviculare als met het eerste os metatarsale en 
hebben samen meestal een grotere diameter dan 
een normaal os cuneiforme mediale.3 Tussen deze 
delen blijft een, partiële of complete, kraakbenige 
verbinding, een synchondrose, bestaan.4 
Conventionele röntgenopnamen van de middenvoet 
hebben door de complexe driedimensionale struc-
tuur een beperkte waarde. De afzonderlijke ossale 
delen zijn zonder overprojectie van aangrenzende 

structuren maar beperkt af te beelden. Bij frac-
tuurdetectie is gebleken dat CT en MRI een veel 
hogere opbrengst hebben.5,6 Ook bij beeldvorming 
van vormvarianten en aangeboren afwijkingen heb-
ben MRI en CT een duidelijke meerwaarde door de 
afbeelding in meerdere vlakken of 3D–reconstruc-
tie- opnamen.
De diagnose wordt vaak pas gesteld nadat gebrui-
kelijke conservatieve therapieën (onbelaste mobi-
lisatie, gipsimmobilisatie, (aanvullende) tapeban-
dage) onvoldoende effect hebben gehad. Indien de 
diagnose vroeg gesteld wordt zijn deze conserva-
tieve therapieën eerste keuze.2,7 Operatieve the-
rapieën zijn gericht op het opheffen van microbe-
wegingen in de getraumatiseerde synchondrose1,8 
om hiermee de klachten te verminderen. Wij be-
schrijven een ingreep waarbij nettoyage van de 
synchondrose, aanbrengen van een spongiosaplas-
tiek en fixatie met compressie met een goed resul-
taat worden toegepast. 
Een aantal casereports beschrijft een symptoma-
tisch cuneiforme mediale bipartita.2,9,10,11,12 Twee 
casereports beschrijven de resultaten van opera-
tief ingrijpen. Azurza beschreef herstel na osteo-
synthese bij een volwassen (34-jarige) patiënt.8 
Chiodo beschreef goede resultaten na resectie van 
één van de twee helften.1 O’Neal beschrijft een 
synchondraal letsel, gevonden in een traumatisch 
geamputeerde voet van een kind van vijf jaar.4 Ons 
is geen casus bekend van een kind met een symp-
tomatisch cuneiforme mediale bipartita waarbij 
herstel optrad na osteosynthese. 
Door het kleine aantal beschreven gevallen kan een 
goed onderbouwd advies niet gegeven worden en 
zal voor iedere nieuwe casus individueel beoordeeld 
moeten worden welke therapie aangewezen is. In-
dien na adequate conservatieve behandeling een 
verdenking blijft bestaan op een getraumatiseerd 
os cuneiforme mediale bipartita zou ons advies 
zijn een MRI te vervaardigen ter verdere differen-
tiering. Indien een operatieve behandeling wordt 
overwogen is een interne fixatie na nettoyage zoals 
door ons beschreven een goede mogelijkheid.

Abstract

A thirteen year old girl consulted the orthopaedic surgeon 
concerning persisting pain of the medial left foot following 
an unhappy landing during gymnastics. Computed tomo-
graphy revealed a bipartite medial cuneiform. Osteosyn-
thesis of the traumatised bipartite medial cuneiform was 
performed after which symptoms dissolved. Bipartition of 
the medial cuneiforme is an uncommon, rarely symptoma-
tic occurrence and its incidence varies from 0.3-2.4%. One 
case report describes the results of internal fixation. No 
previous case report we know of describes internal fixation 
of a bipartite medial cuneiform in a child.

Figuur 3. Conventionele röntgenopname na operatie 
van de linker voet.
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Ingezonden stukken

Het European Board of Hand Surgery Examination is 
dit jaar in Belek vlak bij Antalya in Turkije gehouden, 
voorafgaand aan het 18e FESSH congres aldaar.
Een record aantal Nederlandse handchirurgen heeft 
hieraan meegedaan en met trots melden wij dat 13 
van de 14 het afsluitende mondelinge examen heb-
ben gehaald op een totaal van 52 geslaagde kan-
didaten. Het schriftelijk deel moest reeds eerder 
succesvol zijn afgelegd, wilde men toegelaten wor-
den tot het mondeling. Dit schriftelijk deel werd 
eind maart in Antwerpen gehouden (tegelijkertijd 
in een aantal andere Europese steden).
Uiteindelijk heeft een kwart van de deelnemers 
het examen niet gehaald (schriftelijk en mondeling 
tezamen).
Dit examen was vroeger bekend als het FESSH exa-
men maar wordt tegenwoordig onder de vlag van 
de European Board of Hand Surgery gehouden. Dit 
examen wordt streng gecontroleerd (vertegen-
woordigers aanwezig!) door CESMA (Council of Eu-
ropean Specialist Medical Assessment), dat weer 
gelieerd is aan de UEMS (Union Européenne Méde-
cins Spécialistes). Inmiddels kennen 30 disciplines 
een Europees examen, dat voor de vaatchirurgie al 
verplicht is gesteld.
Dit is een belangrijke doorbraak geweest voor de 
erkenning van Handchirurgie. Het is in Europa nog 
niet erkend als een specialisatie an sich, maar 
wordt gezien als een “added competence”, waar-
voor je minimaal een fellowship moet hebben ge-
volgd en een examen moet hebben afgelegd. Toch 
is het specialisme Handchirurgie niet meer heel ver 
verwijderd. In Europa zijn nu 5 landen die Handchi-
rurgie als specialisme erkennen. Als er nog 4 landen 
bijkomen, oftewel een derde van het aantal landen 
in de EU in totaal, dan wordt Handchirurgie als spe-
cialisme in Europa erkend. Dit heeft als gevolg dat 
het examen in de toekomst een belangrijke rol zal 
gaan spelen in de registratie als Handchirurg.
Hier ligt een belangrijke taak voor de nationale 
verenigingen voor handchirurgie.
In Nederland zijn nu 45 chirurgen die het examen 
hebben gehaald, waarvan 44 Plastisch Chirurgen en 
1 Orthopedisch Chirurg.

Dit laatste is internationaal nog uitzonderlijk. Hand-
chirurgie wordt in de meeste landen om ons heen 
door Plastisch Chirurgen en Orthopedisch Chirurgen 
uitgevoerd. In de examens is het merendeel Ortho-
pedisch Chirurg en zijn Plastisch Chirurgen in de 
minderheid. Dit wordt ook in de Council van FESSH 
gereflecteerd (5 van de 11 zijn Plastisch Chirurg, 
en 6 Orthopedisch Chirurg). Het is wel zo dat dit al-
lemaal “dedicated” Handchirurgen zijn. Daarom is 
het doen van het examen, ondanks het feit dat het 
veel werk is en dat de kans bestaat dat men zakt, 
van essentieel belang om onderscheid te gaan ma-
ken tussen handchirurgen en niet-hand-chirurgen. 
Op de FESSH website (www.fessh.com) staan de 
regels en waar iemand aan moet voldoen om het 
examen te mogen doen, en wat er benodigd is voor 
het logboek. Het is belangrijk te weten dat het log-
boek niet tot op de letter gevolgd hoeft te worden, 
maar dat er gekeken wordt naar het palet van ope-
raties. Er zijn maar weinig examenkandidaten die 
zowel congenitale handproblematiek, de tetraple-
gische hand en bijvoorbeeld plexuschirurgie gezien 
of gedaan hebben. Echter, alleen trauma is niet 
voldoende. In den lande zijn al samenwerkings-
verbanden tussen Plastisch Chirurgen en Orthope-
disch Chirurgen die het behalen van de quota van 
het logboek mogelijk maakt, en zijn er fellowships 
beschikbaar nationaal en internationaal, ook open 
voor Orthopedisch Chirurgen
Voor diegenen die het examen niet gehaald heb-
ben, hebben wij alleen maar respect. Zij hebben in 
ieder geval de durf getoond het examen te doen. 
Het examen het jaar daarop alsnog halen toont 
doorzettingsvermogen en moed. Overigens zal het 
schriftelijk deel volgend jaar mogelijk ook in Ne-
derland kunnen worden afgelegd. We hopen op mi-
nimaal zoveel inschrijvingen als dit jaar.

Erik Walbeehm, FESSH Council, Chair of the Re-
search Committee, diploma in 2007, afdeling Plas-
tische Chirurgie, UMC Radboud, Nijmegen
Marco Ritt, FESSH Council, Chair of the Journal 
Committee, diploma in 1999, afdeling Plastische 
Chirurgie, VUMC, Amsterdam

European Board of Hand Surgery Examination - Antalya 2013 

Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 20, Nr 3, september 2013 ■   89



 Vol
 20

sept
  ’13

Proefschriftbesprekingen

In dit proefschrift werd de huidige problematiek 
rondom de anatomie, diagnostiek en behandeling 
van scafoïdfracturen behandeld. De doelstellingen 
waren: de anatomie van het scafoïd en de ligamen-
ten verhelderen om de huidige kennis over de  
diagnostiek en classificatie van scafoïdfracturen uit 
te breiden en het verbeteren van de behandelings-
mogelijkheden van scafoïdfracturen. Dit proef-
schrift werd opgedeeld in drie hoofdonderdelen: 
Anatomie, Diagnostiek en Behandeling.

Anatomie
In hoofdstuk 2 werd de anatomie van het scafoïd 
in kaart gebracht door een systematisch review 
van de literatuur. Het doel van het onderzoek was 
het verduidelijken en het uniformeren van de ver-

schillende concepten en classificaties van de pol-
sligamenten. Met uitzondering van het lig. scafo-
capitatum waren geen van de scafoïdligamenten 
consistent beschreven. 

In hoofdstuk 3 werd de anatomie van de scafoïdli-
gamenten beschreven aan de hand van driedimen-
sionale beelden van kadaverpolsen. De resultaten 
van deze studie vergroten de kennis van de anato-
mie van scafoïdligamenten. De anatomie van het 
scafoïd en het aanhechtende ligament zijn zowel 
van belang voor de handchirurgie als voor een be-
ter begrip van de biomechanica rondom de stabili-
teit van scafoïdfracturen. 

Diagnostiek
In hoofdstuk 4 werden de diagnostische waarden 
van verschillende tests berekend met behulp van 
latent class analysis en standaard formules (geba-
seerd op een referentiestandaard) met als doel de 
uitkomsten van beide berekeningsmethoden te ver-
gelijken. De diagnostische testwaarden verschilden 
tussen beide berekeningsmethoden. Latent class 
analysis lijkt een goede oplossing voor diagnosti-
sche studies zonder gouden standaard. Gezien de 
inherente onzekerheid van de diagnostiek, zouden 
artsen en patiënten beslissingen beter kunnen ba-
seren op de kans op het bestaan van een fractuur in 
plaats van het traditionele ‘alles-of-niets’ concept 
te hanteren. De ontwikkeling van een klinische be-
slisboom kan behulpzaam zijn om deze kans beter 
te definiëren en de onzekerheid te verkleinen.

In hoofdstuk 5 werd een klinische beslisboom ge-
maakt voor acute scafoïdfracturen aan de hand van 
een prospectieve studie van patiënten met een kli-
nisch verdachte of bevestigde scafoïdfractuur. Een 
logistisch regressiemodel identificeerde de man-
nelijke patiënt, sportletsel, pijn in de tabatière 
anatomique bij ulnaire deviatie van de pols binnen 
72 uur en drukpijn op het tuberculum van het scap-
hoid na twee weken als onafhankelijke voorspel-
lers voor een fractuur.

Scafoïdfracturen; anatomie, diagnostiek en behandeling. 
Geert Alexander Buijze, Amsterdam Universiteit, 29 Juni 2012
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Een combinatie van deze 4 positieve factoren resul-
teerde in een risico op een fractuur van 91%. Door 
implementatie van een dergelijk protocol kunnen 
onnodige immobilisatie, stralenbelasting en hoge 
kosten van aanvullend radiologisch onderzoek wor-
den beperkt.

In hoofdstuk 6 werd de diagnostische waarde (bv. 
sensitiviteit en specificiteit) van röntgenfoto’s en 
CT voor het vaststellen van dislocatie en instabili-
teit van midschacht scafoïdfracturen onderzocht. 
Als referentiestandaard werd intra-operatieve  
visualisatie met behulp van artroscopie gebruikt. 
Deze studie gaf nieuwe inzichten in het concept 
van instabiliteit van scafoïdfracturen en toonde 
aan dat de traditionele gedachte dat ongedislo-
ceerde midschacht scafoïdfracturen per definitie 
stabiel zijn, onjuist is. 

In hoofdstuk 7 werd vastgesteld welke factoren 
voorspellend zijn voor de dislocatie en instabiliteit 
van een scafoïdfractuur bij artroscopische evalu-
atie. Deze studie toonde aan dat comminutie op 
röntgenfoto’s de enige voorspellende factor was 
voor de dislocatie en instabiliteit van een scafoïd-
fractuur.

In hoofdstuk 8 werd onderzocht of training van 
waarnemers de betrouwbaarheid voor de diagnose 
van dislocatie van een scafoïdfractuur op röntgen-
foto’s en CT-scans kan verbeteren. Er was een klein 
maar significant verschil in de inter-waarnemer-
betrouwbaarheid voor de diagnose van dislocatie 
ten gunste van de trainingsgroep. Deze bevindingen 
zijn bemoedigend voor toekomstig onderzoek naar 
verdere verlaging van de inter-waarnemervariatie.

In hoofdstuk 9 werd de diagnostische testwaarde 
van CT-scans voor de diagnose consolidatie van 
midschacht scafoïdfracturen onderzocht. Deze stu-
die toonde dat CT-scans nauwkeurig en betrouw-
baar zijn voor de diagnose van consolidatie, maar 
onvoldoende voor het voorspellen van nonunion 
van midschacht scafoïdfracturen tussen de 6 en 10 
weken na het trauma.

Behandeling
In hoofdstuk 10 werd een meta-analyse beschre-
ven van 8 “randomized controlled trials” welke 
operatieve en conservatieve behandelingen heb-
ben vergeleken bij acute scafoïdfracturen zonder 
of met mininale dislocatie. De gestandaardiseerde 
functiescore was significant beter in de operatieve 
groep, evenals patiënttevredenheid, grijpkracht, 
consolidatietijd en werkverzuim. Het complicatie-
risico van operatieve behandeling was niet signi-

ficant hoger dan van conservatieve behandeling, 
maar er was vaker sprake van artrose in het scap-
hoid-trapezium gewricht in de operatieve groep. 
De lange termijn- risico’s en korte termijnvoorde-
len zouden daarom zorgvuldig tegen elkaar moeten 
worden afgewogen in de besluitvorming tussen arts 
en patiënt over de behandeling. 

In hoofdstuk 11 werden de uitkomsten uit “ran-
domized controlled trials” , waarin verschillende 
conservatieve behandelmethoden voor acute sca-
foïdfracturen met elkaar vergeleken werden, sy-
stematisch beoordeeld. In afwachting van bewijs 
van hogere kwaliteit suggereren de huidige resul-
taten dat alle onderzochte conservatieve behan-
delmethoden even geschikt zijn.

In hoofdstuk 12 werd onderzocht of immobilisa-
tie van de duim invloed heeft op de behandeling 
van ongedisloceerde scafoïdfracturen. Deze studie 
toonde dat immobilisatie van de duim niet nodig is 
bij ongedisloceerde scafoïdfracturen. 

In hoofdstuk 13 werden de huidige concepten voor 
de behandeling van scafoïd- nonunions uiteenge-
zet. De grote diversiteit aan operatiestrategieën 
voor nonunions weerspiegelt de ontrevedenheid 
over en inconsistentie van deze strategieën. Toe-
komstig onderzoek moet hierover verheldering 
brengen; met name over de rol van gevasculari-
seerde bottransplantaten, de keuze om één of 
meerdere pogingen tot reconstructie uit te voeren 
en zogenaamde “salvage procedures”.
 
Conclusie 
Dit proefschrift behandelde de huidige problema-
tiek rondom de anatomie, diagnostiek en behan-
deling van scafoïdfracturen. De inconsistenties uit 
de anatomische literatuur werden verhelderd door 
nauwkeurige 3D-beeldvorming. Geavanceerde di-
agnostische beeldvorming kan het probleem van 
de klinisch verdachte scafoïdfractuur niet oplossen 
omdat er geen gouden standaard voor de aanwe-
zigheid van een fractuur is en er waarschijnlijk ook 
niet zal komen. Indien wordt erkend dat we alleen 
kunnen spreken in termen van “kansen op een frac-
tuur”, zou de ontwikkelde klinische beslisboom van 
waarde kunnen zijn om deze kansen nauwkeuriger 
te bepalen. Dislocatie en instabiliteit van de frac-
tuur konden niet met grote nauwkeurigheid wor-
den gediagnosticeerd of voorspeld via CT-scans 
of röntgenfoto’s. CT-scans zijn wel nauwkeuriger 
dan röntgenfoto’s bij de diagnose van dislocatie 
en training van de beoordelaar(s) kan de betrouw-
baarheid ervan vergroten. Adequate behande-
ling van scafoïdfracturen kan leiden tot een hoog  
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genezingspercentage (95-100%). De keuze voor een 
operatieve of conservatieve behandeling kan het 
beste worden gemaakt op basis van de voorkeur 
van de arts en patiënt. Indien er wordt gekozen 
voor conservatieve behandeling wordt aanbevolen 
om de duim en de elleboog niet te immobiliseren.

Het proefschrift van Dr. Geert Buijze is wederom 
een product uit de befaamde Amsterdam-Boston 
Research Factory. Dr. Buijze heeft een gewel-
dige hoeveelheid goede kwaliteitstudies gebun-
deld in een boek tot een Cum Laude proefschrift.  
Dr. Buijze heeft hulp gehad uit verschillende wind-
streken: de prospectieve studies zijn in Boston op-
gezet door Dr. Souer (een eerdere promovendus 

uit de Research Factory), de Science of Variation 
Group studies van Dr. Guitton en Dr. Ring uit een 
transatlantisch online Boston-Amsterdam plat-
form, de systematic reviews komen uit de Amster-
damse koker van Dr. Doornberg en Dr. Poolman, de 
prachtige ‘Clinical prediction rule’ studie komt van 
de wereldberoemde Dr. McQueen uit Edinburgh, en 
de studie met artroscopie als gouden standaard uit 
Zweden.
Kortom met recht Cum Laude, een geweldige joint 
effort, waar Dr. Buijze een belangrijke coördine-
rende rol heeft gespeeld.

Shandrich M. Alexander, Eric Raven en Michel van 
den Bekerom
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Van de Vereniging

Register orthopedisch chirurg-traumatoloog:
eerste stap naar eenduidige kwaliteitsverbetering

De waarde van de in traumatologie gespecialiseerde or-
thopedisch chirurg staat niet meer ter discussie, ook al is 
de SEh in nederland traditioneel gezien het domein van 
algemeen chirurgen. het huidige traumazorgconvenant 
van de noV en de nVh wordt dit jaar vernieuwd en zal 
onder andere gaan over eenduidige professionalisering 
en kwaliteitsverbetering. het ‘Register orthopedisch chi-
rurg, gecertificeerd in traumatologie van het bewegings-
stelsel’ is daarbij een belangrijke stap.

Dat de algemeen chirurgen al langer een register 
hebben en met hun CHIVO-schappen traumatolo-
gie ook qua opleiding voorop lopen, baart Jacob 
Caron, voorzitter NVOT, geen zorgen. “Vanuit de 
NOV en de NVOT hebben we een duidelijk doel voor 
ogen: professionalisering en kwaliteitsverbetering 
van de traumazorg in Nederland. De Nederlandse 
Vereniging van Heelkunde (NVvH) en de Nederland-
se Vereniging voor Traumachirurgie (NVT) delen dit 
doel; onze wegen zullen samenkomen.” 
De registratie van orthopedisch chirurgen-trauma-
tologen is in deze fase voor de NOV en de NVOT 
in feite een inventarisatie. Tegelijkertijd vindt bin-
nen de aangestelde Taskforce met NVOT- en NVT-
vertegenwoordigers, visievorming plaats over hoe 
de traumazorg er in Nederland uit moet komen te 
zien, mét de te nemen vervolgstappen. “Uitein-
delijk zullen algemeen en orthopedisch chirurgen 
middels uniforme (bij)scholing, registratie en her-
registratie kunnen laten zien dat zij zich hebben 
gespecialiseerd in traumatologie; een bijpassende 
certificering zal dat bevestigen.” 

Niveaus in certificering
Caron’s gedachten gaan nog een stap verder, richting 
verschillende niveaus van certificering: “Er zijn im-
mers relatief eenvoudige letsels en zeer uitgebreide 
complexe letsels. Wellicht komen er in de toekomst 
gespecialiseerde centra voor hoogcomplexe laagvo-
lume zorg, zoals voor bekkenfracturen of wervelko-
lomchirurgie bij dwarslaesies, en meer algemene 
centra voor de opvang en behandeling van minder 
complexe trauma’s met een hogere incidentie. De 

benodigde specialisatie en certificering ontwikke-
len daarin mee.” Bovendien zal de specialisatie tot 
traumatoloog ook binnen de orthopedische diffe-
rentiaties een plek kunnen innemen.

Zelf definiëren
Caron wil met zijn betoog duidelijk maken dat er 
geen blauwdruk ligt, en wat hem betreft ook niet 
komt, voor de Nederlandse traumazorg. “De NOV en 
de NVOT hebben een visie op de toekomst. Het hui-
dige convenant met Heelkunde loopt dit jaar af. We 
streven ernaar vanuit de genoemde Taskforce samen 
met de Heelkunde gemeenschappelijke uitgangspun-
ten en voorwaarden te ontwikkelen voor registratie 
en certificering. Maar die toekomst ligt natuurlijk ook 
in handen van de orthopedisch chirurgen zelf. Reeds 
nu zijn we met de leden van de NVOT in gesprek over 
hun visie en ideeën. Dat zie ik graag gebeuren: dat 
we als traumachirurgen zélf definiëren wat kwaliteit 
is en welke randvoorwaarden nodig zijn om die kwa-
liteit te verbeteren en te handhaven.” 

PROMs in traumazorg
“De veranderingen in de zorg, in de organisatie van 
zorg en in de randvoorwaarden die politiek en zorg-
verzekeraars definiëren, verplichten ons allemaal 
om na te denken over onze toekomst en flexibel te 
blijven”, aldus Caron. “Daarbij staat het belang van 
de patiënt voorop; zijn kwaliteit van leven op korte 
én op lange termijn. Mede daarom ben ik een enorme 
voorstander van PROMs, ook wat betreft traumazorg. 
Of we ons werk goed hebben gedaan, dat is aan de 
patiënt om te beoordelen. Wat mij betreft werken 
we met dat als uitgangspunt via het register, de toe-
komstige certificering en de samenwerking met onze 
heelkunde-collega’s aan een optimale traumazorg, 
met eensluidende criteria voor alle traumatologen.”

-> http://www.orthopeden.org/accreditatie/cer-
tificering

Gabriëlle Kuijer, 
communicatieadviseur NOV, NOV@orthopeden.org
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Normen voor orthopedisch handelen: 
kwaliteit als uitgangspunt

Voor sommige ingrepen is een relatie tussen volume en 
kwaliteit van zorg aangetoond. hierdoor en door econo-
mische aspecten zal hoogcomplexe, laagvolume zorg ge-
concentreerd worden en verandert het zorglandschap. 
Vanuit de maatschappij stijgt bovendien de vraag naar 
transparantie over kwaliteit van zorg. Dit gaat samen 
met een toenemende interne en externe behoefte aan 
normen. Daarom heeft de Commissie Kwaliteit (CK) alge-
mene en specifieke kwaliteitsnormen voor orthopedische 
zorg opgesteld. Deze normen, versie 2.1, zijn vastgesteld 
in de AlV op 31 mei 2013.

De geschetste ontwikkelingen vragen om een door de 
beroepsgroep opgestelde beschrijving van kwaliteit 
van zorg. Dit geeft immers helderheid naar de be-
roepsgroep, maar ook naar patiënten en zorgverze-
keraars. Het NOV-normendocument is opgebouwd uit 
een algemeen deel en meer specifieke normen. De 
algemene normen richten zich op enkele belangrijke 
kwaliteitsaspecten voor orthopedische praktijkvoe-
ring. Zo wordt iedere praktijk geacht deel te nemen 
aan de NOV-Kwaliteitsvisitatie en de LROI. Lande-
lijke door de NOV goedgekeurde richtlijnen worden 
verwerkt in lokale protocollen en voor deelname 
aan patiëntgebonden wetenschappelijk onderzoek 
is goedkeuring verkregen van een erkende medisch-
ethische toetsingscommissie. Ook wordt beschreven 
dat er regionale verantwoordelijkheid voor de pa-
tiënt is; er zijn schriftelijke regionale afspraken met 
referentiecentra voor overleg en/of verwijzing.
In de specifieke normen worden ook volumenor-
men benoemd. De concentratie van hoogcomplexe, 
laagvolume zorg is een al eerder ingeslagen weg. 
Het heeft geleid tot centra voor oncologische or-
thopedie, kinderorthopedie en scoliosechirurgie. 
De multidisciplinaire Commissie voor Beentumoren 

bestaat al sinds 1953 en adviseert over diagnostiek 
en behandeling van primaire maligniteiten van het 
steun en bewegingsstelsel.

De normen werden opgesteld door de Projectgroep 
Algemene Normen Orthopedische Praktijk; deze 
bestaat uit tien orthopedisch chirurgen. Deze pro-
jectgroep besprak algemene normen voor orthope-
dische praktijkvoering en specifieke normen voor 
totale heupprothese-zorg. Daarnaast was er onder-
steuning door onderzoekers, leden van de Werk-
groep Orthopedie en Wetenschap. Zij deden litera-
tuuronderzoek naar wetenschappelijk bewijs voor 
de invloed van aantallen op kwaliteit bij scoliose- 
en voorste kruisbandchirurgie en voor het plaatsen 
van nieuwe heup- en knieprotheses. Voor de eerste 
twee onderwerpen werd geen literatuur gevonden. 
Voor heup- en knieprothesechirurgie werd wel een 
verband gevonden. Echter de bewijskracht voor de 
precieze afkappunten is zeer laag. Om harde af-
kappunten te benoemen is meer onderzoek nodig. 
De volumenormen zijn dan ook voornamelijk geba-
seerd op expert opinion en consensus. 
Op basis van de factoren volume en complexiteit 
zijn voor de volumenorm de orthopedische ingrepen 
ingedeeld in vijf categorieën. In tabel 1. staat per 
categorie de voorlopige kwantitatieve norm weer-
gegeven. De Projectgroep benadrukt dat de kwan-
titatieve normen aanvullend zijn op de algemene 
normen voor een orthopedische praktijk. Daarnaast 
is het normendocument een levend document dat 
tenminste elke drie jaar zal worden herzien.

Marleen Ploegmakers, 
ambtelijk secretaris van de Commissie Kwaliteit: 
kwaliteit@orthopeden.org.

Tabel 1. Voorlopige volumenorm per categorie: aantal behandelingen per vakgroep/maatschap per jaar. 

   Complexiteit

  hoog Medium laag

 Hoog  Categorie 3: 50 Categorie 5: geen specifiek aantal
 Medium Categorie 2: 30 Categorie 4: 30 
 Laag Categorie 1: 20  

Literatuuronderzoek is gaande; zonodig worden de volumenormen op basis daarvan aangepast. 
N.B. Een toelichting op de categorieën vindt u in het document ‘Kwaliteitsnormen Orthopedie 2012’ 
op de NOV-site. -> www.orthopeden.org/kwaliteit/normen
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Zorg voor beweging Jaarmagazine 2014: Orthopedie in de schijnwerpers

het Zorg voor beweging jaarmagazine editie 2014 zal we-
derom in woord en beeld uitstralen dat orthopedie een 
ambachtelijk vak is, met specialisten die zich met hart en 
ziel inzetten om de kwaliteit van leven voor iedere pa-
tiënt te optimaliseren. het stijlvolle, moderne magazine 
laat patiënten aan het woord, belicht opmerkelijk ortho-
pedie, brengt PRoMs nader onder de aandacht en schetst 
ontwikkelingen op het vlak van zorg, beleid en innovatie.

De dit jaar gelanceerde nieuwe bladformule van 
Zorg voor beweging blijkt een succes. 64 Maatschap-
pen bestelden gezamenlijk 39 duizend exemplaren. 
Leidend voor de inhoud van de huidige én van de 
nieuwe editie is het NOV-motto ‘Orthopedie houdt 
Nederland in beweging’. De redactie, bestaande uit 
Denis Dartée, Peter Joosten, Suzanne Witjes, Miguel 
Sewnath, Guido van Solinge, Chris van der Togt en 
Gabriëlle Kuijer, heeft veel enthousiaste NOV-leden 
en maatschappen/vakgroepen bereid gevonden mee 
te werken aan de productie van nieuwe artikelen. 

Zorg voor beweging Jaarmagazine 2014 zal veel, 
groot en mooi beeld bevatten. Dit vergroot de at-
tentiewaarde en de betrokkenheid van de lezer bij 
de orthopedie.

Elk magazine maatschapspecifiek
De artikelen in Zorg voor beweging Jaarmagazine 
representeren gezamenlijk de totale orthopedie. 
Qua specialismen, aandoeningen en geografische 
spreiding van de bronnen is de insteek zo breed 
mogelijk gehouden. 
De achterzijde geeft de mogelijkheid om elk maga-
zine maatschapspecifiek te maken: alleen met een 
adressticker (voorbeeld A), met een eigen foto en 
contactgegevens in de standaard vormgeving (voor-
beeld B) of geheel in eigen huisstijl (voorbeeld C).
 
Haal eruit wat erin zit
Mede door de maatschapspecifieke uitstraling past 
het Zorg voor beweging Jaarmagazine altijd in uw 
communicatieplannen:
-  Geef het cadeau aan uw patiënten en benadruk 

zowel uw expertise als uw betrokkenheid bij hun 
kwaliteit van leven. 

-  Verspreid het in uw regio - met een persoonlijk 
schrijven - onder collega-specialisten, huisartsen 
en (fysio)therapeuten als uitnodiging voor een 
eerste of nadere kennismaking.

-  Lever de (para)medici in uw professionele netwerk 
extra exemplaren zodat ook zij het magazine on-

‘Zorg voor beweging’ wordt u aangeboden door: 

Orthopedie houdt Nederland in beweging

Voorbeeld A: standaard achterzijde met ruimte voor 
een adressticker.

 Zorg  
      voor Beweging
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 Creusen, knie, voet en enkel  |  Prof. dr. S.K. Bulstra, kinderorthopedie, reconstructieve orthopedie  |  Dr. P.C. Jutte, oncologie, revisie  |  
Dr. C.  Faber, wervelkolom, trauma  |  Drs. A.L. Boerboom, reuma, revisie, trauma  |  Dr. F.H. Wapstra, wervelkolom, trauma  |  Dr. P.G.M. 
Maathuis, kinderorthopedie, Ilizarov, trauma  |  Drs. J.J.W. Ploegmakers, oncologie, revisie  |  Dr. M. Stevens, bewegings wetenschapper, 
onderzoekscoördinator
 

Orthopedie houdt Nederland in beweging

‘Zorg voor beweging’ wordt u aangeboden door: 

Voorbeeld B: een eigen maatschapsfoto en 
maatschapsgegevens in een standaard vormgeving.
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Deze rubrieken en onderwerpen komen in Zorg voor beweging Jaarmagazine 2014

opmerkelijk orthopedie:
botbreukherstel orthopedie en traumatologie
(elleboog)prothesiologie kunst in beweging
beeldvormende technieken artrose: vroeger, nu en straks
 
Patiëntportretten: 
scoliose hand
enkelartrodese schouder 
gevolgen spasme (scholier op Bali) knieprothesen
 
Kwaliteit en ontwikkelingen: 
orthopedie houdt Nederland in beweging opleiding orthopedie
PROMs verstandig kiezen
stap voor stap (in samenwerking met NEFEMED) voor patiënten relevante cijfers uit LROI jaarreportage
 
Diversen: 
reportage vanuit een UMC toegevoegde waarde patiëntorganisaties voor patiënt
beeldproductie Wat en Wie in de orthopedie cijfers en weetjes
innovatie columns

der hun patiënten/cliënten kunnen verspreiden.
-  Stuur het magazine naar elke stakeholder en be-

nadruk in een persoonlijke brief de aspecten uit 
het magazine die voor uw relatie met die stake-
holder van belang zijn.

Link met www.zorgvoorbeweging.nl
Inhoudelijk linkt Zorg voor beweging Jaarmagazine 
2014 rechtstreeks met de website www.zorgvoor-
beweging.nl. Dit is het digitale orthopedie-infor-
matieplatform voor patiënten en het algemeen 
publiek. Link ook uw site met www.zorgvoorbewe-
ging.nl en maak voor uw eigen site gebruik van bij-
voorbeeld de NOV-folders.

Uitstraling en bestellen op maat

Via noViteiten ontving u een bestelformu-
lier voor Zorg voor beweging jaarmagazine 
2014. 

Zie ook: 
www.orthopeden.org/bestellijst-jaarmagazine

Wilt u dat alle noV-correspondentie over 
patiëntcommunicatie via een maatschaps-
contactpersoon verlopen, mail zijn/haar 
gegevens dan naar het noV-secretariaat. 
Al ruim 50 maatschappen hebben een con-
tactpersoon voor patiëntvoorlichting en 
–communicatie aangemeld. 

noV@orthopeden.org

 Zorg  
      voor Beweging

WEER IN ACTIE

 ZES PERSOONLIJKE 
ERVARINGSVERHALEN

TROTS!

PROTHESES 
HEUPDYSPLASIE
KIJKOPERATIES

PATIËNTINFORMATIE VAN DE ORTHOPEDISCH CHIRURG | JAARMAGAZINE 2013

Wij bieden u alle orthopedische zorg. Zorg die kwalitatief goed 
én persoonlijk is. Onze speerpunten zijn:
     prothesen van heup en knie
     sportletsels  
     schouderproblematiek
 

 Orthopedie CWZ zorgt voor uw beweging!

Dit magazine wordt u aangeboden door:

Orthopedie CWZ
Weg door Jonkerbos 100
6532 SZ Nijmegen
Telefoon polikliniek orthopedie: (024) 365 82 65
Website: orthopedie.cwz.nl Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis

Op de foto van links naar rechts: orthopedisch chirurgen H. Hu (sportorthopeed en kruisband-
specialist), P. Schwering (kinderorthopeed en revisie specialist), G.J van Norel (wervelkolom-
specialist en specialisatie motorsportletsels), J. Jansen (voet/enkel specialist en hand/pols 
specialist), J. Jenner (schouderspecialist en sportorthopeed), S. Koëter (kniespecialist), verpleeg-
kundig specialisten Elcke Karthaus (in opleiding) en Keetie Kremers (collum care en fast track 
specialist).

AdvertorialOrthopedie-2012.indd   1 13-12-12   14:22

Voorbeeld C: achterzijde van het Jaarmagazine in 
eigen huisstijl.

Gabriëlle Kuijer, 
communicatieadviseur NOV, NOV@orthopeden.org 

Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 20, Nr 3, september 2013 ■   96



 Vol
 20

sept
  ’13

De noV is zeer actief in het ontwikkelen en reviseren van 
richtlijnen voor orthopedisch medisch handelen. Daarbij 
neemt de noV zelf het initiatief of de noV participeert in 
de richtlijnontwikkeling van aanverwante specialismen. 
Dit artikel geeft vijf redenen om kennis te nemen van 
richtlijnen en ze in medisch handelen te integreren.

In haar Kwaliteitsbeleidsplan 2012-2014 stelt 
de NOV Commissie Kwaliteit als doel dat in 2014 
‘orthopedische zorg zoveel mogelijk volgens de 
actuele evidence-based richtlijnen wordt toege-
past’.* Hiertoe ontwikkelt en implementeert de 
NOV op planmatige wijze behandelrichtlijnen, wat 
een directe bijdrage levert aan het hoogwaardige 
kwaliteitssysteem dat de NOV ontwikkelt voor de 
individuele orthopedisch chirurgen en voor de pa-
tiënten (Doel 2 Strategisch plan NOV 2012-2016)**. 
Dit voedt rechtstreeks het NOV streven dat de in-
dividuele orthopedisch chirurg wetenschappelijk 
gefundeerde, hoogwaardige, toetsbare en kosten-
effectieve zorg levert (Doel 1 Strategisch plan NOV 
2012-2016)**. Nader uitgewerkt naar de dagelijkse 
praktijk van de orthopedisch chirurg leidt dit tot 
vijf doorslaggevende argumenten om orthopedi-
sche behandelrichtlijnen toe te passen. Op volgor-
de van toenemend belang zijn deze argumenten:

 5. De orthopedische omgeving is in 
 ontwikkeling
 Demografische ontwikkelingen, politiek logi-

sche en onnavolgbare besluiten, de economi-
sche situatie in binnen- en buitenland … de or-
thopedie staat aan deze en aan nog veel meer 
ontwikkelingen bloot. Specialisatie ja, maar 
in welke mate? Elke orthopedisch chirurg is 
orthopedie-breed geschoold. Of de ontwikke-
lingen en persoonlijke voorkeuren leiden tot 
specialisatie of niet, het orthopedie-brede 
overzicht moet actueel blijven. Behandel-
richtlijnen maken dit haalbaar.

 4. Input voor life long learning
 Elke medisch specialist moet de relevante ken-

nis en kunde op peil houden. Dat komt van bin-
nenuit, uit liefde voor het vak en uit betrokken-
heid bij de patiënt. Maar het vraagt veel tijd. 
Bij de richtlijnontwikkeling zet de richtlijn-
commissie alle relevante evidence op een rij 
en trekt aldus wetenschappelijk onderbouwde 
conclusies die in de richtlijn nader worden toe-
gelicht. De drang om kennis en kunde actueel 
te houden, wordt ook gevoed vanuit de eis tot 
herregistratie. Een aantal orthopedische richt-

lijnen draagt hieraan bij via het Richtlijn Edu-
catie Programma (REP) dat eraan is gekoppeld. 
Kijk bijvoorbeeld bij: www.orthopeden.org/
congressen_en_accreditatie/e-learning

 3. De meest stevige brug tussen evidence en 
praktijk

 Wat is de beste evidence? En hoe vertalen de 
conclusies zich naar de dagelijkse orthopedi-
sche praktijk? Hoe kan ook de patiënt zich op 
de hoogte stellen van de stand van de weten-
schap? Wel, via de NOV-site en via de Kwali-
teitskoepel-site en -app hebben specialisten 
én patiënten toegang tot elke richtlijn. Voor 
orthopedisch chirurgen is via de NOV-site en 
via de NOV-app bovendien een praktische sa-
menvatting van elke richtlijn beschikbaar. Voor 
de patiënt werkt de NOV aan foldermateriaal 
bij elke richtlijn. Via al deze media vormen de 
richtlijnen aldus de meest stevige brug tussen 
evidence en praktijk.

 2. Solide basis voor transparantie 
 Richtlijnen maken de zorg transparant en ge-

ven inzicht in gepaste zorg. Dit maakt ze bij-
voorbeeld tot kwalitatieve basis voor afspraken 
met zorgverzekeraars.

 1. Richtlijnen vormen de beroepsstandaard 
en maken accountable

 Alles gezegd en geschreven, komt het hier op 
neer: de richtlijncommissie zet, mono- of mul-
tidisciplinair, alle evidence op een rij en wikt 
en weegt de onderzoekskwaliteit en -resulta-
ten. Mede op basis van de orthopedische prak-
tijk en zo mogelijk ook patiëntervaringen, leidt 
dit na een zorgvuldig proces tot een richtlijn 
die richting geeft aan orthopedisch handelen. 
Daarmee is een richtlijn geen blauwdruk. Een 
richtlijn is wél de beroepsstandaard en vormt 
de basis voor het afleggen van handelingsver-
antwoording, bijvoorbeeld in de contacten met 
zorgverzekeraars en in conflictsituaties; zowel 
bij het volgen van als bij het gemotiveerd en 
gedocumenteerd afwijken van de richtlijn.

* www.orthopeden.org/kwaliteit/kwaliteitsbeleid
** www.orthopeden.org/vereniging/strategisch_plan

Marleen Ploegmakers, ambtelijk secretaris van de 
Commissie Kwaliteit, kwaliteit@orthopeden.org
Gabriëlle Kuijer, communicatieadviseur NOV, 
NOV@orthopeden.org

Het belang van richtlijnen - 5 Doorslaggevende Argumenten

97 ■   Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 20, Nr 3, september 2013



Rob Ringelberg
General Manager

Sometimes it’s worth turning well-established 

principles upside down – the Affinis® Fracture 

Inverse, is a fine example of this: The inversed 

material pairing reduces complications and 

opens up a multitude of options – from 

primary care to the treatment of proximal 

humerus fractures and even revision. 

Contact us under affinis@mathysmedical.com 

and learn more!»

«Turned
to stay! 

Mathys Orthopaedics B.V. • Landjuweel 50 • 3905 PH Veenendaal • Netherlands • www.mathysmedical.com

Ad_AFI_205x275_E_RRingelberg.indd   1 27.05.2013   15:45:10



Taperloc Hip System
25+ Year Anniversary

©2013 Biomet Orthopedics, Inc. All trademarks herein  
are the property of Biomet, Inc. or its subsidiaries  

unless otherwise indicated.

95%

94%

Clinical Success

100%

100%

99.6%

98%

Survivorship at a minimum 5 year follow-up 
in 49 rheumatoid patients1 

Survivorship at a 2–11 year follow-up in 
114 patients 80 years old or older2

Survivorship at a 12 year follow-up of 4,750  
patients3

Survivorship at 8–13 year follow-up in 91 
patients 50 years old or younger4

Survivorship at a 10–18 year follow-up in 
89 obese patients5

Survivorship at a 10–18 year follow-up in 
99 non-obese patients5 
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