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Het jaar nadert weer zijn einde. Een mooi moment van bezinning. 
Dat is wel nodig in het Nederland van vandaag de dag. Toch is dit Tijdschrift
niet het platform om daarover in detail te discussiëren. De redactie van het
NTvO bezint zich onder andere op de stap naar een notering in de Index
Medicus®/Pubmed. Zodra u deze editie op de deurmat heeft wordt de jaargang
2004 gebundeld en ter beoordeling aangeboden voor een dergelijke notering.
Zo langzamerhand is het productieproces van het Tijdschrift volledig digitaal
geworden. De meeste auteurs leveren inderdaad de teksten en figuren aan op
een CD-ROM. De veelheid aan digitale formaten levert daarbij slechts een
enkele keer problemen op. Zelf heb ik de markeerviltstiften vervangen voor de
digitale versie ervan binnen het tekstverwerkingsprogramma, voer de correspon-
dentie vrijwel uitsluitend per e-mail en wordt het gehele redactieproces al 
aardig papierloos. Een hele besparing in tijd. Nu is het nog wachten op het
moment dat auteurs de manuscripten en afbeeldingen kunnen ‘uploaden’ via
een nader uit te werken webpagina die onderdeel moet gaan uitmaken van de
NOV-website. Het zal in de toekomst ook mogelijk worden het redactieproces 
via die website te volgen.

Leiden viert dit jaar feest. Het 20e lustrum om precies te zijn; 100 jaar geleden
openden daar in november 1904 de deuren van de orthopedische (poli-)kliniek
van wijlen collega Murk Jansen. Collega Rozing, die sinds 1986 in Leiden de
scepter zwaait, neemt ons mee op een reis door de tijd en beschrijft in kort bestek
wat zich zoal tussen dat moment en het heden in Leiden heeft afgespeeld.
Duidelijk komt het verhaal in een versnelling terecht als het gaat om de beschrij-
ving van de meer recente geschiedenis van de ‘Leidse School’. Zelfs als niet-inge-
wijde mis ik een aantal namen van personen die de laatste decennia een
belangrijke stempel op de Leidse Orthopedie hebben gedrukt; maar uitzonderin-
gen daargelaten maken ‘achtergrondzangeressen’ nu eenmaal minder furore
dan leadzangers.
Collega Verheyen bespreekt het belang en de zin en onzin van de ‘impact factor’,
een rekenkundige wegingsfactor die gebruikt wordt voor de beoordeling van de
‘reikwijdte’ van een wetenschappelijk tijdschrift. Een lezenswaardig artikel en
wederom een aansporing voor de lezers van dit Tijdschrift om er met zijn allen
voor te zorgen dat het NTvO zo snel mogelijk een notering verwerft in de Index
Medicus®/PubMed.
In de wedloop van het ontwikkelen van methoden en implantaten voor mini-
maal invasieve chirurgie presenteren collegae Heijnen en Kramer hun eerste
resultaten van minimaal invasieve spinale distractie bij symptomatische wervel-
kanaalstenose. Hoewel de uitkomsten van het onderzoek vooral gebaseerd zijn op
subjectieve uitkomstparameters bij een kleine patiëntengroep vormen de gunsti-
ge resultaten (tegen de achtergrond van de zeer spaarzame wetenschappelijke
kennis op dit gebied) een aansporing om op dit terrein verder onderzoek te doen.
Aangezien u wellicht zo rond de feestdagen meer tijd heeft voor het lezen van de
artikelen zijn er verder in deze editie 3 ziektegeschiedenissen en 3 proefschriftbe-
sprekingen opgenomen als ook de abstracts van de Najaarsvergadering van de
NOV. Feitelijk zijn alle rubrieken goed gevuld, met sinds enige tijd als vaste
uitzondering de rubriek Commentaren.

Ik wens u allen weer veel leesplezier en wijsheid toe met het lezen van deze editie
van uw Tijdschrift. Rest mij alle redactieleden, alle auteurs en diegenen die hen
bijgestaan hebben te danken voor hun inzet in het afgelopen jaar. Ik wens u
allen een gezond en productief 2005.

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

De Vereniging heeft als doel: 
- Het bevorderen van studie en het verbreiden van

kennis van de conservatieve en operatieve orthopedie
onder artsen.

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

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

Beweringen en meningen geuit in de artikelen en medede-
lingen in deze publikatie zijn die van de auteur(s) en niet
(noodzakelijkerwijs) die van de redactie. Grote zorgvuldig-
heid wordt betracht bij de samenstelling van de artikelen.
Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd
voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ont-
wikkelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden,
wordt de lezer aangeraden onafhankelijk inlichtingen in te
winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de
vermelde diagnostische methoden, doseringen van medicij-
nen, enz. De redactie wijst elke verantwoordelijkheid of aan-
sprakelijkheid voor (de juistheid van) dergelijke gegevens
van de hand en garandeert noch ondersteunt enig produkt
of enige dienst geadverteerd in deze publikatie, noch staat de
redactie garant voor enige door de vervaardiger van dergelij-
ke produkten gedane bewering.
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Op 24 november 1904 werd in het Academisch
Ziekenhuis aan de Morssingel een orthopedische poli-
kliniek geopend voor Murk Jansen. Twee maanden
daarvoor was hij bij beschikking van de Minister van
Binnenlandse Zaken op 30 september 1904 toegelaten
als privaat docent in de orthopedie aan de Rijks
Universiteit te Leiden. Murk Jansen (geboren in 1867
in Zaandam) behaalde na het doorlopen van de ULO
de akten voor lager en middelbaar onderwijs. In 1892
behaalde hij de akte MO-Engels en voldeed hiermee
aan de eisen voor inschrijving aan de universiteit. Nog
datzelfde jaar begon hij zijn medische studie te Leiden
en behaalde hier 8 jaar later, in 1900 op 32-jarige
leeftijd, zijn artsexamen. Hij werkte daarna als prosector
op de afdeling anatomie. In 1902 begon hij zijn chirur-
gische opleiding op de afdeling van prof.dr. J.A.
Korteweg te Leiden. Korteweg had grote belangstelling
voor de orthopedie en deze adviseerde Murk Jansen in
Leiden een polikliniek voor orthopedie te openen met
de mogelijkheid van een privaat docentschap in de or-
thopedie. Voor het behalen van zijn doctorstitel week
hij uit naar de Universiteit van Gent omdat voor het
behalen van een dergelijke titel in België niet de ver-
plichting bestond een klassieke vorming te hebben
genoten. In 1904 behaalde hij de graad van doctor in de
'genees- en verloskunde'. Korte tijd later werd hij toe-
gelaten als privaat docent in de orthopedie van de Rijks
Universiteit Leiden. In 1906 hield hij zijn openbare les
onder de titel 'De mechanische oorzaak van Beenvor-
ming'. Om zijn kennis van de orthopedie te verruimen
en mede door zijn goede beheersing van vreemde talen
besteedde hij zijn vakanties in bekende orthopedische
klinieken in het buitenland. Hij maakte hier vele
vrienden, onder andere Sir Robert Jones in Engeland,
die na de Eerste Wereldoorlog in 1918 de Duitse en
Engelse regering adviseerde om de vele gewonde
soldaten in Nederland te laten behandelen door Murk
Jansen te Leiden.

De goede verhouding met de heelkunde verslechterde
toen in 1914 de hoogleraar Korteweg werd opgevolgd

door de chirurg J.H. Zaayer. Het aantal bedden en de
hem toegewezen operatietijd werden verminderd. De
relatie tussen beide bleef gespannen en dit verslechterde
verder toen bij het ontwikkelen van de nieuwbouwplan-
nen van het Academisch Ziekenhuis weliswaar een or-
thopedische afdeling werd gepland maar de eis werd
gesteld dat op deze afdeling geen fracturen en geen
patiënten met been- en gewrichtstuberculose behandeld
mochten worden. Murk Jansen accepteerde deze voor-
waarde niet. Om zijn ideeën voor een adequate orthope-
dische kliniek naar buitenlands model vorm te geven werd
in november 1919 de 'Vereeniging van Misvormden'
opgericht. Het doel van deze vereniging was de bouw van
één of meer inrichtingen bestemd voor de behandeling
van misvormden. De voorzitter van deze vereniging was
Murk Jansen en zijn secretaresse Anna Grol nam het ad-
ministratieve en financiële beheer op zich. Op 1 augustus
1928 werd door Anna Grol de eerste steen gelegd van de
'Anna-Kliniek voor orthopaedie' en op 11 november
1929 werd deze kliniek officieel geopend.

In deze periode werd Murk Jansen bijgestaan door dr.
J.W.B. Fransen, mededirecteur van de Anna Kliniek.
Fransen was veel jonger dan Murk Jansen en had ge-
neeskunde gestudeerd aan de Gemeentelijke Universi-
teit van Amsterdam. Hij vestigde zich als huisarts in
Voorschoten en was daarnaast prosector en later lector
in de anatomie te Leiden. In 1919 begon hij aan zijn or-
thopedische opleiding bij Murk Jansen. Na zijn
opleiding vestigde hij zich in Groningen maar in 1929
keerde hij op verzoek van Murk Jansen terug naar
Leiden om mededirecteur van de Anna Kliniek te
worden mede omdat Murk Jansen in hem een goede
opvolger zag. Na het overlijden van Fransen in 1933
werd Van Nes door Murk Jansen benaderd om in
Leiden te komen werken. Cornelis Pieter van Nes had
geneeskunde gestudeerd aan de Gemeentelijke Uni-
versiteit van Amsterdam en volgde zijn heelkundige
opleiding bij prof.dr. H.J. Lameris in Utrecht. Na
afronding van zijn opleiding was hij 3 jaar werkzaam als
algemeen chirurg in Bussum. De aandoeningen van het
steun- en bewegingsapparaat hadden echter zijn grote
belangstelling en voor zijn orthopedische opleiding
ging hij naar Parijs en later naar Wenen waar hij werkte
bij Lorenz en Böhler. In 1929 werkte hij korte tijd bij
Murk Jansen in Leiden. Toen Fransen vanuit
Groningen naar Leiden vertrok heeft Van Nes de

100 jaar orthopedie Leiden, 1904 – 2004

P.M. Rozing

Prof.dr. P.M. Rozing, orthopedisch chirurg, afdeling orthope-
die, Leids Universitair Medisch Centrum, Postbus 9600, 
2333 ZA Leiden.
Correspondentie: Prof.dr. P.M. Rozing
E-mail: p.m.rozing@lumc.nl
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praktijk van Fransen in Groningen overgenomen. Bo-
vendien werd hem aan de Universiteit in Groningen de
op de heelkunde functie van chef de clinique aangebo-
den. Deze functie werd helaas niet gerealiseerd. Na het
overlijden van Fransen in 1933 werd hij door Murk
Jansen benaderd of hij naar Leiden wilde komen. Pas
toen hem werd voorgesteld de opvolger van Murk
Jansen te worden vertrok hij naar Leiden en vestigde
zich een maand na het overlijden van Murk Jansen, op 1
april 1935, als orthopedisch chirurg te Leiden. Nog
datzelfde jaar werd hij privaatdocent in de orthopedie
en op 38-jarige leeftijd stond hij aan het hoofd van de
enige orthopedische kliniek in Nederland. Onder Van
Nes maakte de Anna Kliniek een grote bloei door.
Gedurende de gehele periode waren er echter ook
strubbelingen met de bestuursleden van de 'Vereeni-
ging voor Misvormden'. Uiteindelijk leidde dit er toe
dat eind 1951 Van Nes werd ontslagen als directeur en
orthopedisch chirurg van de Anna Kliniek. Anderhalf
jaar later opende hij zijn eigen 'Inrichting voor orthope-
die en traumatologie' in de zogenaamde 'Cornelis
Vroege Stichting' te Alblasserdam. 

Op 2 januari 1952 begon Mulder zijn werkzaamheden
in de Anna Kliniek. Jan Derk Mulder studeerde genees-
kunde aan de Gemeentelijke Universiteit van Amster-
dam en werkte na zijn artsexamen als prosector in
anatomie onder prof.dr. M.W. Woerdeman te Amster-
dam waar hij ook promoveerde. Hij volgde zijn chirur-
gische opleiding in het Wilhelmina Gasthuis te Amster-
dam en zijn orthopedische opleiding eveneens in het
Wilhelmina Gasthuis bij prof.dr. E.H. La Chapelle. In
1940 werd hij benoemd als plaatsvervangend hoofd van
de afdeling orthopedie van het Wilhelmina Gasthuis.
Daarnaast hield hij praktijk in verschillende Amster-
damse ziekenhuizen en was tevens verbonden aan het
Jan van Breemen Instituut, het centrum voor reumato-
logie en revalidatie te Amsterdam. Bij zijn aantreden
waren het aantal polikliniekbezoeken en het aantal
klinische patiënten aanzienlijk verminderd omdat Van
Nes zijn werkzaamheden in het Sint Elisabeth Zieken-
huis te Leiden kon voortzetten. In de loop van 1952
werden door Mulder diverse zogenaamde buitenpolikli-
nieken geopend in de gemeenten rond Leiden. In 1962
werd hij benoemd tot buitengewoon lector in de ortho-

pedie en in 1967 tot buitengewoon
hoogleraar. Op de dag van zijn rede-
voering werd in mei 1968 het ortho-
pedische laboratorium van het Aca-
demisch Ziekenhuis Leiden geopend.
In september 1968, 4 maanden na
zijn redevoering, is Mulder overleden.

De leiding van de kliniek werd over-
genomen door dr. F. Duijfjes. Na zijn
artsexamen in Leiden volgde hij de
heelkundige opleiding in het Sint
Josef Ziekenhuis te Heerlen. In
september 1952 werd hij in de Anna
Kliniek tot orthopedisch chirurg op-
geleid onder leiding van Mulder. In
1965 promoveerde hij te Leiden op
het onderwerp 'Over antigene wer-
king van heterologe botimplantaten'.
Na zijn aanstelling als eerste behande-
lend specialist in de Anna Kliniek
volgde in 1970 zijn benoeming tot
buitengewoon hoogleraar in de or-
thopedie te Leiden en in januari 1979
zijn benoeming tot gewoon hoogle-
raar orthopedie. De Anna Kliniek
voldeed in de jaren '50 en '60 niet
meer aan de eisen die aan een catego-
raal ziekenhuis diende te worden ge-

Figuur 1. Personele bezetting 
Anna Kliniek in de vroege jaren.
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steld. In juli 1968 werd toestemming verleend voor de
bouw van een nieuwe vleugel met de capaciteit van 101
bedden. Nadat toestemming voor de bouw van het
nieuwe beddenhuis was verkregen werd door de me-
dische staf van de Anna Kliniek het zogenaamde
R.O.R.-plan gelanceerd wat inhield dat het Rijnland
Revalidatie Centrum, de Stichting Reumakliniek Sole
Mio en de Anna Kliniek zouden worden samengevoegd
in een nieuw te bouwen kliniek met circa 300 bedden.
De bouw van deze kliniek liet te lang op zich wachten
en uiteindelijk besloot men de R.O.R.-gedachte te laten
vallen en de uitoefening van de orthopedie aan het
Academisch Ziekenhuis over te dragen. De definitieve
overgang vond plaats op 1 april 1977. Hiertoe was er in
het Academisch Ziekenhuis aan de heelkundige kliniek
een nieuwe vleugel gebouwd voor huisvesting van de
polikliniek orthopedie, de gipskamer en een klinische
afdeling met 48 bedden.

In 1983 ging prof.dr. F. Duijfjes met emeritaat en na een
interim-periode van 3 jaren waarin G.J. Onvlee de leiding
had over de kliniek werd in 1986 dr. P.M. Rozing
benoemd tot hoogleraar orthopedie en nam hiermee de
leiding van de kliniek over. De aandachtsgebieden zijn
nadien versterkt, soms enigszins ten koste van de
algemene orthopedie wat de opleiding niet altijd ten
goede komt. De behandeling van tumoren zijn van
oudsher een belangrijk aandachtsgebied in Leiden en de
hoogleraar Mulder en later Duijfjes waren actief lid van de
Commissie voor Beentumoren. Bij de overgang naar het
Academisch Ziekenhuis Leiden werd deze taak voor een
groot deel door het (aankomend) staflid P.A. Bestebroer
overgenomen. Na diens plotseling overlijden werd een

opvolging in de persoon van prof.dr. A.H.M. Taminiau
verwezenlijkt. Deze heeft dit aandachtsgebied verder
ontwikkeld. De chirurgie van de tumoren van de wervel-
kolom vereist een heel specifieke deskundigheid en dr.
P.D.S. Dijkstra werd aangetrokken om dit onderdeel
verder te ontwikkelen. De reumachirurgie is eveneens van
oudsher een belangrijk onderdeel van de orthopedie in
Leiden. Professor Mulder was voor zijn komst naar
Leiden consulent in het Jan van Breemen Instituut in
Amsterdam en na zijn benoeming in de Anna Kliniek is
deze belangstelling gebleven. In het Academisch
Ziekenhuis Leiden en later na de overgang naar het Leids
Universitair Medisch Centrum is de reumachirurgie altijd
één van de belangrijkste pijlers geweest voor opleiding,
onderzoek en topreferente zorg. Met de Technische
Universiteit Delft en de Vrije Universiteit te Amsterdam
werd de Dutch Shoulder Group opgericht, een werkge-
meenschap die zich bezighoudt met biomechanisch en
functioneel onderzoek van schouder en elleboog.
Inherent aan de taakstelling van de universiteit worden
steeds nieuwe gebieden voor onderzoek geëxploreerd.
Voor de nabije toekomst zullen wij ons gaan concentre-
ren op de mogelijkheden van gentherapie en het gebruik
van stamcellen in de orthopedie. Het 100-jarig bestaan
biedt de kans om vanuit het verleden de blik te richten op
het heden en de toekomst.

ABSTRACT

The author describes the history of 100 years of orthopaedic
surgery in Leiden, the Netherlands. Special emphasis is placed
upon the early years and amongst others on the role of a famous
Dutch orthopaedic surgeon, Murk Jansen.
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Bij diverse beoordelingen spelen de ‘impact factor’ en
PubMed/MEDLINE®-notatie van een wetenschappe-
lijk tijdschrift een belangrijke rol. Deze parameters
worden niet alleen gebruikt als maat voor de weten-
schappelijke kwaliteit van een tijdschrift, maar sinds een
tiental jaren ook voor beoordeling van individuele we-
tenschappelijke publicaties, wetenschappers en vakgroe-
pen. Onderzoekers willen hun onderzoeksresultaten
publiceren in de toonaangevende tijdschriften om een
zo groot mogelijk publiek te bereiken. De vraag is
echter of de parameters geschikt zijn.

Impact Factor
De Impact Factor (IF) is een statistisch instrument dat
(in opzet) een objectieve maat geeft om de plaats van
een tijdschrift te bepalen binnen een bepaalde subcate-
gorie. Binnen een groep van gespecialiseerde tijdschrif-
ten geeft de IF een nauwkeurig beeld van de relatieve
verspreiding van de verschillende tijdschriften.
De getalswaarde van de IF van een bepaald tijdschrift
wordt berekend op grond van de frequentie dat
artikelen van 2 voorgaande jaren uit dit tijdschrift
worden geciteerd door andere tijdschriften (‘citations’;
verder te noemen ‘referenties’) in relatie tot het totale
aantal artikelen van dit tijdschrift. Zo wordt de IF van
het tijdschrift X in het jaar 2004 bepaald door de ver-
houding tussen de in 2004 getelde referenties in gese-
lecteerde andere tijdschriften van de in 2002 en 2003
gepubliceerde artikelen in X en het totale aantal
artikelen in X gedurende die 2 jaar. Hoewel het tellen
van referenties voor het beoordelen van wetenschappe-
lijke publicaties van eerdre datum zijn, werd door
Garfield in 1955 de IF geïntroduceerd.1 De feitelijke
toepassing kwam later op gang toen het Institute for
Scientific Information (ISI), een commerciële organisa-
tie met een monopoliepositie, de eerste ‘Science
Citation Index’ (SCI) publiceerde. Als bijproduct ont-
stonden de ‘Journal Citation Reports’ (JCR) waarin de
IF’s zijn opgenomen. Bij de berekening worden alleen
‘original research papers’, ‘technical notes’, ‘reviews’ en
‘papers presented as proceedings’ (‘source material’)

meegeteld. De lijst van tijdschriften wordt door het ISI
bepaald en telt ongeveer 5% van het totale aantal weten-
schappelijke tijdschriften.
Voor de meest gangbare aan de orthopedie en/of trau-
matologie gerelateerde klinische tijdschriften zijn de
IF’s in Tabel 1 weergegeven (de ‘Journal of Ortho-
paedic Research’ is als niet-klinisch tijdschrift bij uitzon-
dering ook opgenomen in deze lijst). Door vervaging
van de grensgebieden tussen kliniek en basaal onder-
zoek, maar ook tussen de vakgebieden onderling kan
deze lijst zich nooit laten voorstaan op volledigheid.
Illustratief hiervoor is dat in de IF-top 10 voor het
vakgebied orthopedie van de JCR 2003 4 tijdschriften
staan vermeld die niet in Tabel 1 zijn opgenomen:
Osteoarthritis and Cartilage: plaats (1) met IF: 2,964;
Clinical Journal of Sport and  Medicine: (5) 1,784;
Physical Therapy (7) 1,592 en Gait and Posture: (8)
1,585.
Er zijn de nodige kritische kanttekeningen bij en
aanvallen op de IF geplaatst.2,3 Het is goed te weten dat
50% van de referenties in de SCI komen van 15% van de
gepubliceerde artikelen, de 50% meest geciteerde
artikelen zorgen voor 90% van de referenties en 25-50%
van de artikelen wordt nooit geciteerd.4
Veel belangrijke artikelen hebben ook regelmatig hun
‘impact’ meer dan 2 jaar na publicatie; dit wordt niet
verdisconteerd in de IF. Overigens verscheen het
mogelijk belangrijkste artikel van de vorige eeuw, waarin
Watson en Crick hun ontdekking van de structuur van
DNA rapporteerden, primair in een bescheiden
periodiek (Cold Spring Harb Symp Quant Biol)
voordat het in Nature verscheen. Ook is het zo dat een
IF toegewezen aan een tijdschrift in de Verenigde Staten
ongeveer een 30% hogere waarde heeft dan in de rest
van de wereld voornamelijk door een hogere frequentie
van zelf- en intercollegiale referenties. Een kortere tijd
tussen het moment van indienen en het moment van
plaatsen van een publicatie levert meer referenties op;
dit geldt ook voor de elektronisch beschikbare tijd-
schriften en voor het openbaar maken van informatie
voor publicatie (‘prerelease’). Over het algemeen
citeren basaal wetenschappelijke tijdschriften voorna-
melijk basaal wetenschappelijke artikelen en klinische
tijdschriften zowel basaal wetenschappelijk als klinische.
Referenties in biochemische periodieken zijn driemaal
frequenter dan in mathematische en algemene tijd-
schriften hebben allen al daarom veelal een hogere IF

Het belang van de ‘impact factor’ en PubMed/
MEDLINE®-notatie van een wetenschappelijk 
tijdschrift.
C.C.P.M. Verheyen
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dan meer specialistische tijdschriften. Eenderde van de
orthopedische tijdschriften heeft een IF>1 terwijl dat
voor celbiologische tweemaal hoger is.
Een ander punt van kritiek is dat het verleidelijk is voor
de redacties van tijdschriften om met kunstgrepen de IF
te verhogen. Een methode is het verhogen van het zo-
genaamde ‘non-source material’. Zo kan bijvoorbeeld
door het aanmoedigen van ‘letters tot the editor’,
waarbij logischerwijs weer gerefereerd wordt aan het
oorspronkelijke artikel, het aantal referenties gemakke-
lijk worden verhoogd. Een andere manier is het aantal
oorspronkelijke artikelen te beperken tot diegene
waarvan een hoger aantal referenties verwacht mag
worden. Ook het verhogen van het aantal ‘self-
citations’, dat wil zeggen refereren aan artikelen die ver-
schenen zijn in het tijdschrift van plaatsing, zal de IF
verhogen. Het is bekend dat sommige redacteuren hier

bij een revisie van een artikel doelbewust op aansturen.
Een bekend voorbeeld is een experimenteel biologisch
tijdschrift dat door de indeling van congresverslagen te
wijzigen haar IF van 0,24 naar 18,3 verhoogde. Een
andere strategie is de voorkeur geven aan ‘review’-
artikelen (meer dan 100 referenties of als zodanig
genoemd in rubriek of titel) omdat daar waarschijnlijk
relatief veel aan gerefereerd zal worden. Dit geldt zeker
voor tijdschriften die het belangrijk vinden het aantal re-
ferenties van elk artikel zo veel mogelijk te beperken. In
de IF-top 10 van 2003 worden plaats 1 t/m 4 dan ook
ingenomen door ‘review’-tijdschriften met op de 1e

plaats de Annual Review of Immunology met een IF
van 52. Van de top 3 verschijnen per jaargang slechts 20
tot 30 artikelen die bijdragen aan de IF van dat tijd-
schrift. De New England Journal of Medicine, Nature
en Science (plaatsen 5, 8 en 11) zijn de top van de

Tabel 1. Historisch overzicht van de ontwikkeling van de ‘impact factor’ van orthopedische en 
traumatologische tijdschriften.

Tijdschrift 1992 1994 1996 1998 2000 2001 2002 2003

1 Spine 0,56 0,61 1,53 1,75 1,84 1,85 2,31 2,676
2 J Orthopaed Res 1,11 1,27 1,54 1,81 2,23 2,19 1,85 2,167
3 Am J Sport Med 0,64 0,61 1,84 1,41 2,11 2,08 2.27 2,063
4 J Bone Joint Surg [Am] 1,34 1,46 2,09 2,07 2,22 2,14 2,05 1,921
5 Arthroscopy 1,30 0,81 1,22 1,31 1,80 1,616

6 Eur Spine J 0,97 1,23 1,527
7 J Bone Joint Surg [Br] 0,99 1,26 1,52 1,50 1,61 1,47 1,45 1,503
8 J Trauma 1,23 1,28 1,62 1,44 1,50 1,53 1,62 1,429
9 Clin Orthop Relat Res 0,68 0,84 1,23 1,18 1,17 1,21 1,357

10 Knee Surg Sport Tr A 0,56 0,86 0,86 0,98 1,26 1,05 1,083

11 J Arthroplasty 0,67 0,55 0,62 1,15 0,87 1,14 0.85 0,922
12 Orthop Clin N Am 0,97 1,21 0,99 0,907
13 J Shoulder Elb Surg 1,01 0,95 0,876
14 J Orthop Trauma 1,09 0,62 0,84 1,02 0,93 0,876
15 Acta Orthop Scand 0,57 0,59 0,70 0,72 0,97 1,05 1,17 0,770

16 J Hand Surg [Am] 0,21 0,28 1,06 0,58 0,80 0,84 0,85 0,729
17 Foot Ankle Int 0,36 0,59 0,46 0,49 0,61 0,69 0,687
18 J Pediatr Orthoped 0,29 0,35 0,57 0,59 0,64 0,70 0,77 0,673
19 Knee 0,26 0,24 0,31 0,583
20 J Hand Surg [Brit-Eur] 0,70 0,34 0,50 0,38 0,62 0,562

21 Int Orthop 0,19 0,20 0,28 0,30 0,37 0,43 0,35 0,542
22 Unfallchirurg 0,20 0,14 0,73 0,63 0,50 0,41 0,55 0,521
23 Injury 0,25 0,13 0,33 0,33 0,36 0,39 0,41 0,511
24 Arch Orthop Traum Su 0,24 0,21 0,30 0,35 0,51 0,50 0,51 0,502
25 Orthopäde 0,13 0,11 0,42 0,37 0,36 0,43 0,58 0,409

26 J Pediatr Orthop Br 0,13 0,19 0,25 0,22 0,47 0,42 0,347
27 Orthopedics 0,15 0,21 0,28 0,29 0,47 0,44 0,27 0,283
28 Curr Orthopaed 0,22 0,10 0,11 0,08 0,074
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klassieke wetenschappelijke tijdschriften met een IF van
ongeveer 30 en gemiddeld ruim 700 scorende artikelen.
Tot slot leiden essentiële typfouten in de referentielijst
tot verloren referenties; naar schatting komt dit tot 10%
voor.3
De IF is vooral een maat voor de verspreiding van een
tijdschrift en dat de artikelen erin gelezen worden en
zegt op zich niets over de kwaliteit ervan. Toch is de
heersende mening in de literatuur dat de IF geschikt is
voor kwalitatieve intradisciplinaire vergelijking van we-
tenschappelijke tijdschriften. Deze stelling is misschien
aanvechtbaar, maar algemeen aanvaard is dat dit niet
steeds opgaat voor individuele artikelen, auteurs of vak-
groepen.

PubMed/MEDLINE®-notatie
MEDLINE® is de database van de Amerikaanse Natio-
nal Library of Medicine (NLM) en bevat ongeveer
4700 tijdschriften en met daarin de artikelen met sa-
menvatting van 1966 tot heden. Eén manier om
toegang te krijgen tot MEDLINE® via het Internet is
PubMed; ook een NLM-service. PubMed bevat nog
een aantal toevoegingen; het is in PubMed mogelijk
met de LIMITS-functie te beperken tot artikelen met
betrekking op de geneeskunde (MEDLINE®-artike-
len). Voor de mogelijkheden van het zoeken van
artikelen kan verwezen worden naar de ‘on-line’ hand-
leiding op het Internet.
Het is niet zo dat de alle ongeveer 5500 tijdschriften
opgenomen in PubMed ook vermeldt staan in de
Science Edition van de JCR of andersom. Zo heeft
Current Orthopaedics wel een IF, maar geen PubMed-
notering en is dit voor de Acta Orthopaedica Belgica en
het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde juist
andersom. In een onderzoek naar de bijdrage van de
verschillende landen aan het totale aantal publicaties in
de belangrijkste orthopedische tijdschriften in de
periode 1991-2000, staat Nederland op plaats 8 (1:
USA, 2: UK en 3: Japan). Na correctie voor het inwo-
neraantal staat Nederland op de 10e plaats (1: Zweden,
2: Finland, 3: Zwitserland).5
Als er wordt gekeken naar de wetenschappelijke
productie van de Nederlandse opleiders orthopedie met
PubMed als scherprechter dan is het gemiddelde van
het aantal gescoorde vermeldingen voor een hoogleraar
63 (15-113) waarvan 31 (3-45) vanaf 1999 tot heden
en van deze laatste groep komt 59% van de artikelen uit
1 van de tijdschriften zoals vermeld in Tabel 1. Deze
getallen zijn voor de perifere opleider achtereenvolgens
11(0-22), 3(0-9) en 72%. Meer cijfermateriaal is te ver-
krijgen door het aandeel van de Nederlandse orthope-
den te scoren in de rubriek ‘original articles’ van de Acta
Orthopaedica Scandinavica; het tijdschrift dat door de
NOV omarmd is met haar besluit tot toetreding tot de

Nordic Orthopaedic Fedaration. In de laatste 4 jaargan-
gen was dit 7% (2000: 5.9, 2001: 5.5, 2002: 8.4 en
2003: 8.0%). Deze en de voorafgaande cijfers zijn
slechts voor kennisgeving omdat elk commentaar
hierop intuïtief en daarmee zonder duidelijk waarde is.

Recent verscheen een protocol met een nationaal evalu-
atiesysteem met betrekking op een nieuw stelsel van kwa-
liteitszorg en de meta-analyse c.q. evaluatie van het
(para)universitaire onderzoek. In goed Nederlands werd
dit rapport ‘Standard Evaluation Protocol 2003-2009
For Public Research Organisations’ genoemd.6 Het
protocol werd opgesteld op initiatief van de Koninklijke
Nederlandse Academie van Wetenschappen, onder-
steund door NWO en de universiteiten. In het kader van
dit onderzoeksbeoordelingssysteem is het de bedoeling
dat een researchinstituut of -afdeling elke 6 jaar wordt
geëvalueerd en beoordeeld. In de paragraaf productiviteit
wordt gesproken over bibliometrische variabelen (zoals
IF en PubMed/MEDLINE®-notatie) maar wordt ook
duidelijk gesteld dat de ISI Citation Indices hun beper-
kingen hebben als indicator voor de kwaliteit en kwanti-
teit van wetenschappelijk onderzoek. In het categoriseren
van artikelen wordt dan ook alleen een verschil gemaakt
tussen ‘refered journals’ en ‘other journals’.
Toch zijn universitaire vakgroepen voor hun continuï-
teit voor een deel afhankelijk van het aantal gepubliceer-
de artikelen in PubMed/MEDLINE®-geïndexeerde
tijdschriften en daarmee wordt publiceren in niet-
geïndexeerde tijdschriften vaak als een twijfelachtige in-
vestering gezien. In de laatste 10 jaargangen van het
Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie (NTvO) was
een Nederlands hoogleraar orthopedie in 21 van de 97
(22%) oorspronkelijke artikelen coauteur. Zodra het
NTvO een PubMed-notatie verwerft zal dit aandeel
naar verwachting stijgen. Vermoedelijk neemt ook de
algemene kwaliteit van de artikelen toe omdat er
eenvoudig meer keuze uit het grotere aanbod van ma-
nuscripten. Het lijkt dan ook in het belang van zowel
auteurs als het Tijdschrift dat indexering voor het
NTvO in PubMed wordt bereikt. Het is zonder meer
belangrijk dat Nederlandse orthopeden publiceren in
internationale tijdschriften om een zo groot mogelijk
publiek te bereiken maar daarnaast is het ook van het
belang te blijven communiceren over wetenschappelijk
onderzoek in de Nederlandse vakbladen. In januari
2005 wordt de gehele jaargang 2004 aangeboden aan
(voluit) de ‘Literature Selection Technical Review
Committee’ van de ‘National Library of Medicine for
Index Medicus®/MEDLINE®’. Het doel is om langs
deze weg het NTvO aan te melden voor opname in de
Index Medicus®/MEDLINE®. Het comité (LSTRC)
vergadert 1 maal per 3 maanden, dus de uitslag laat nog
even op zich wachten.
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ABSTRACT

The author describes the importance of the impact factor and of
a notation of a scientific Journal in PubMed/MEDLINE®. Also
various aspects of such a notation are being discussed.
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SAMENVATTING

De klassieke operatieve behandeling van patiënten met een
neurogene claudicatio intermittens op basis van een lumbale wer-
velkanaalstenose bestaat uit een decompressie door middel van
een laminectomie, al dan niet gecombineerd met een spondylode-
se. Een nieuwe, minder uitgebreide en minder invasieve behande-
ling is gevonden in de plaatsing van een X-STOP (St. Francis
Medical Technologies, Concord, California). De X-STOP is een
klein implantaat dat, geplaatst tussen de processus spinosi, dienst
doet als een werveldistractor. Er wordt verondersteld dat de X-
STOP bij bepaalde patiënten met lumbale wervelkanaalstenose
een goed alternatief is voor de conventionele chirurgische behan-
deling. In dit onderzoek werd nagegaan wat de tevredenheid is bij
de 14 patiënten, bij wie de X-STOP geplaatst werd. 1 patiënt is
overleden aan een niet aan de wervelkolom gerelateerde aandoe-
ning. 11 van de overgebleven 13 patiënten, zijn erg tevreden. Zij
zijn klachtenvrij en alle patiënten op 1 na zouden de operatie weer
ondergaan als ze de keuze weer moesten maken.

INLEIDING

Neurogene claudicatio intermittens op basis van een
lumbale wervelkanaalstenose is per definitie een hou-
dingsafhankelijke klacht met pijn, tintelingen, een doof
gevoel en krachtsverlies in één of beide benen.1 Bij een
ernstige lumbale wervelkanaalstenose echter, zoals bij
een degeneratieve torsiescoliose, verdwijnt doorgaans
het houdingsafhankelijke karakter en zijn de klachten in
de benen veelal permanent aanwezig.
De houdingsafhankelijke klachten worden geprovo-
ceerd door vermindering van de ruimte in het wervelka-
naal en het intervertebrale foramen tijdens extensie van
de lendenwervelkolom. De klachten worden minder bij
flexie, zoals dat optreedt bij zitten of fietsen.1 Het lijkt
logisch bij deze patiënten een vorm van spinale distrac-
tie na te streven waarbij door flexie van het aangedane
wervelniveau een permanente lokale verruiming van het
wervelkanaal wordt bewerkstelligd. Een nieuwe moge-
lijkheid voor behandeling van wervelkanaalstenose uit-
gaande van bovenstaande veronderstelling is de X-

STOP (figuur 1). Dit processus spinosus-distractiesys-
teem belet op het niveau van 1 tussenwervelruimte een
zekere mate van extensie van de lendenwervelkolom
waarbij de mogelijkheid tot flexie, lateroflexie en rotatie
ervan wordt behouden.
In dit onderzoek werden de behandelresultaten beoor-
deeld van 14 patiënten na implantatie van de X-STOP
op 1 of meerdere niveaus. De mate van tevredenheid
onder deze patiënten werd onderzocht.

PATIËNTEN EN METHODE

In het Jeroen Bosch Ziekenhuis te ‘s-Hertogenbosch
(locaties Carolus en Groot Ziekengasthuis) werd tussen
januari 2003 en april 2004 bij 14 patiënten 24 maal een
X-STOP geplaatst. Het betrof 8 vrouwen en 6 mannen
met een gemiddelde leeftijd van 67 jaar (53-80). Ten
tijde van het uitvoeren van dit onderzoek bleek 1 patiënt
te zijn overleden.
De operatie-indicatie was neurogene claudicatio inter-
mittens met als expliciet inclusiecriterium dat de been-
klachten moesten verdwijnen bij zitten of voorover
lopen (bijvoorbeeld bij het duwen van een winkelwagen
of het lopen met een rollator). Van alle patiënten
werden conventionele röntgenfoto’s van de lendenwer-
velkolom gemaakt, evenals MRI-scans ter bevestiging
van de wervelkanaalstenose (figuur 3). Een geringe
mate van degeneratieve spondylolisthesis werd niet als
een contra-indicatie gezien (figuur 2a).

Spinale distractie als therapie bij lumbale 
wervelkanaalstenose – de eerste resultaten

S.A.F. Heijnen en F.J.K. Kramer
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Figuur 1. De samenstellende onderdelen van de X-STOP
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Met een VAS-score werd een indruk gekregen over de
pre- en postoperatieve pijnklachten van de patiënten.
Ook werd de patiënten gevraagd een schatting te doen
van hun pre- en postoperatieve loopafstand in meters.

Operatie en postoperatief beleid
De patiënten werden op de dag van de operatie
opgenomen. Onder algemene anesthesie werd de
patiënt in buikligging geplaatst op een Andrews-tafel of
een Wilson-frame. Via een klassieke mediane incisie over
de processus spinosi werden de laminae van het
aangedane niveau subperiostaal vrijgeprepareerd. Met
een speciale dilatator werd een ruimte tussen de processi
spinosi gemaakt; hierin werd ventraal van het ligamen-
tum supraspinale de X-STOP geplaatst. De dilatator
deed tevens dienst als meetinstrument om de grootte
van het implantaat te bepalen. De fascie werd terugge-
hecht aan de processus spinosi en de huid werd gesloten.
Afhankelijk van de mate van distractie die nagestreefd
werd, werd gebruik gemaakt van X-STOP’s van verschil-
lende grootte: 1 maal werd een implantaat van 10 milli-
meter gekozen, 3 maal van 12 mm en 20 maal van 14
mm. De X-STOP werd 3 maal geplaatst op niveau L2-
L3, 10 maal op L3-L4, 10 maal op L4-L5 en 1 maal op
L5-S1. Er werd bij 5 patiënten op 1 niveau een implan-
taat geplaatst, bij 8 op 2 niveaus en bij 1 op 3 niveaus.
Wanneer bij 1 patiënt meerdere implantaten geplaatst
werden, gebeurde dit steeds op aangrenzende niveaus.
Het werd de patiënten toegestaan de avond van de ope-
ratiedag uit bed te gaan, de 1e dag postoperatief

mochten zij lopen zonder hulpmiddelen en de 2e dag
postoperatief volgde het ontslag.
Bij iedere patiënt werd 6 weken postoperatief ter
controle van een correcte positie van het implantaat een
röntgenfoto van de lendenwervelkolom gemaakt
(figuur 2b). Ook werd door het meten van de onderlin-
ge positie van de wervels op het behandelde niveau een
inschatting gedaan van eventuele postoperatieve stands-
veranderingen. In het kader van dit onderzoek werd
bekeken of er na implantatie van de X-STOP inderdaad
meer flexie op het desbetreffende niveau ontstond.

De vragen die gesteld werden om de patiënttevreden-
heid te onderzoeken staan vermeld in tabel 1.

RESULTATEN

De gemiddelde operatieduur was 20 min, het bloedver-
lies was steeds gering (<50 cc). Er deden zich geen com-
plicaties voor.
De gemiddelde VAS-score preoperatief was 9 (spreiding
8-10), de VAS-score na de operatie was 3 (spreiding 1-
7). Alle patiënten waren direct postoperatief tevreden
over de afname van de beenpijn en toegenomen loopaf-
stand. Bij controle 3 maanden postoperatief was de te-
vredenheid bij 2 patiënten afgenomen wegens een

Figuur 2. A. Preoperatieve laterale röntgenopname van
de lumbale wervelkolom. B. Postoperatieve laterale rönt-
genopname van de lendenwervelkolom toont de X-STOP.

A B

Figuur 3. Sagittale
MRI-scan van de 
wervelkolom toont op
niveau L5-S1 een 
duidelijke laterale stenose
van het wervelkanaal op
basis van degeneratieve
afwijkingen
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geringe aantal patiënten en het gebrek aan standaardise-
ring van de röntgenopnames kon aan deze uitkomstpa-
rameter geen eenduidige conclusie worden verbonden.
Met positionele MRI-studies is dit effect van de X-
STOP wetenschappelijk aangetoond.3
In dit onderzoek is er sprake van een subjectieve uitslag,
omdat er onderzocht is op tevredenheid van de
patiënten met behulp van een niet specifiek voor dit
onderzoek gevalideerde VAS-score en een door de
patiënt in meters geschatte loopafstand. Toch is het
bekend dat een VAS-score als uitkomstmaat voor ver-
schillende parameters (bijvoorbeeld pijn, functieverbe-
tering en tevredenheid) van zeer informatief kan zijn.4
Bovendien waren de VAS-scores na de operatie
beduidend verbeterd.
Naast de VAS-score werd de verbetering van loopaf-
stand als uitkomstparameter gebruikt.
Meteen na de operatie is er sprake van afname van de
klachten. De literatuur geeft aan dat dit positieve effect
langdurig aanhoudt.3,5

Uit de literatuur blijkt dat de resultaten van de X-STOP
en een laminectomie met of zonder partiële ‘undercut-
ting’ facetectomie (laminartrectomie) overeenkomen,
maar het plaatsen van een X-STOP is een minder grote
en veiliger operatie.5-7 Als de klachten die gerelateerd
zijn aan de wervelkanaalstenose persisteren of recidive-
ren is het eenvoudig de X-STOP te verwijderen en
alsnog een decompressie te verrichten.

De conclusie die we uit de onderzoeksresultaten deze
korte follow-upstudie kunnen trekken is dat bij
patiënten met een lumbale wervelkanaalstenose met
neurogene claudicatio intermittens na het plaatsen van
de X-STOP op strikte indicatie een duidelijke klachten-
vermindering en een vergroting van loopafstand
optreedt. Om een meer zekere en beter onderbouwde
conclusie te kunnen trekken is uiteraard een grotere stu-
diegroep met een langduriger follow-up nodig. De
langste follow-up van een prospectief gerandomiseerde
studie bedraagt op dit moment 1 jaar.5 Er bestaat dus
een noodzaak dit soort onderzoek in de toekomst uit te
breiden.

ABSTRACT

Patients suffering from neurogenic intermittent claudication
secondary to lumbar spinal stenosis have historically been limited
to a choice between a decompressive laminectomie with or
without fusion or a regimen of non-operative therapies. The X-
STOP (St. Francis Medical Technologies, Concord, California) is
a spinal distractor, a little implant that offers a good alternative to
a certain part of this group. In this study the satisfaction of 14
patients, who received the X-STOP was examined. 11 of 13
patients were very satisfied. (1 patient died of a non back-related
cause.) They were all free of symptoms and all but one would
undergo surgery again, if the choice had to be made again.  

recidief van de klachten, zij het in mindere mate dan
preoperatief. 1 andere patiënt had weer veel klachten in
het been, maar anders dan voor de operatie (metatarsal-
gie met doofheid in de voorvoet). De overige patiënten
waren nagenoeg klachtenvrij in de benen. Alle patiënten
hadden minder rugpijn dan voor de operatie, bij 4
patiënten was deze verdwenen. 11 van de 13 patiënten
waren bij de laatste follow-up tevreden over het
resultaat van de operatie.
De geschatte gemiddelde loopafstand vóór de operatie (6
weken tot 3 maanden preoperatief) was 135 meter (10-
500), ná de operatie was deze 1188 meter (200-4000).
Op de röntgenfoto’s die 6 weken postoperatief gemaakt
waren, was te zien dat bij alle patiënten de behandelde
wervelniveaus meer in flexie stonden.
Op de vraag of patiënten de ingreep weer zouden
ondergaan antwoorden op 1 na alle patiënten positief.

DISCUSSIE

Het is bekend dat flexie van de lendenwervelkolom de
symptomen van een milde lumbale wervelkanaalstenose
vermindert en extensie deze verergert.1 Er zijn ook
meerdere onderzoeken verricht, die radiologisch en
biomechanisch het bewijs hebben geleverd, dat de
klachtenvermindering bij flecteren voortkomt uit een
toename in ruimte in het wervelkanaal en het foramen
intervertebrale.2,3 Op basis van dit gegeven is de X-
STOP ontworpen. Door de niveaus van de wervelka-
naalstenosen in lichte flexie te plaatsen en extensie te
beperken, verminderen de klachten. Op de postopera-
tieve röntgenfoto’s in ons was dit ook waarneembaar.
De extensiehoek tussen de 2 wervels op het behandelde
niveau was in alle gevallen afgenomen. Echter door het

Tabel 1. Vragen ter beoordeling van de 
patiënttevredenheid.

- Als u een cijfer voor de pijn zou moeten
geven vóór de operatie en 1 is geen pijn en
10 is de meest verschrikkelijke pijn, welk
cijfer zou u dan geven? 

- Als u een cijfer voor de pijn zou moeten
geven ná de operatie en 1 is geen pijn en 10
is de meest verschrikkelijke pijn, welk cijfer
zou u dan geven?

- Wat waren uw loopafstanden voor en na de
operatie?

- Vindt u dat de rugklachten zijn verminderd?
- Zou u de ingreep, nu u achteraf het resultaat

weet, weer wensen te ondergaan, of heeft u
er spijt van?

- Wat vindt u van het resultaat?
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SAMENVATTING

Een jonge vrouw presenteerde zich op de polikliniek met knie-
klachten en wekedelen zwelling aan de mediale zijde. Het karak-
teristieke röntgenbeeld van ‘druipend kaarsvet’ op de foto van
de knie leverde de diagnose: melorheostosis.

INLEIDING

Pijn in de knie is een veelvoorkomende klacht waarmee
jonge mensen zich presenteren op de polikliniek ortho-
pedie is. Met het afnemen van een goede anamnese en
lichamelijk onderzoek is vaak al een waarschijnlijkheids-
diagnose te stellen. Vrijwel steeds zal een röntgenfoto
gemaakt worden, zeker wanneer er artroscopisch
onderzoek wordt overwogen (consensus indicatie voor
artroscopie bij acute knieklachten, CBO/MWR juli
1998). Soms levert de röntgenfoto een onverwachte
diagnose op.
Melorheostosis is een dergelijke botafwijking met een
typisch röntgenbeeld. Indien men dit zeldzame beeld
herkent kan de diagnose direct worden gesteld.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Een 29-jarige vrouw bezocht de polikliniek orthopedie met sinds
4 jaar bestaande pijn aan de mediale zijde van haar rechter knie.
De klachten ontstonden zonder aanleiding tijdens de zwanger-
schap van haar 3e kind. Er waren geen slotverschijnselen of
tekenen van ‘giving way’. Wel leverde traplopen problemen op
en was er sprake van nachtelijke pijn. De algemene gezondheid
was goed.
Bij lichamelijk onderzoek was er een drukpijnlijke wekedelen-
zwelling aan de dorsomediale zijde van de knie. Er was sprake
van een ‘peau d’orange’ en een huidintrekking ter plaatse van de
mediale femurcondyl. Er bestond geen hydrops of synovitis en
de beweeglijkheid van de knie was normaal. Oriënterend neuro-
logisch onderzoek leverde eveneens geen afwijkingen op.
Röntgenfoto’s van de knie toonden langwerpige botverdichtin-
gen (osteosclerose) in het distale femur, voornamelijk in de
mediale femurcondyl en in de proximale tibia 

(figuur 1). Botscintigrafie liet een diffuus verhoogde osteoblas-
tenactiviteit zien en een MRI bevestigde de diagnose: bandvormi-
ge hyperostosis in het distale femur en in het tibiaplateau passend
bij een congenitale botafwijking genaamd ‘melorheostosis’.

DISCUSSIE

Melorheostosis is een zeldzame botafwijking, die als
eerste werd beschreven door Leri en Joanny in 1922
(1). Vaak wordt de diagnose gesteld voor het 20e le-
vensjaar (met een gemiddelde rondom het 9e jaar). De
man-vrouwverdeling is 1:1. 
Pijn en bewegingsbeperking wordt vooral bij volwasse-
nen gezien. Pigmentatie, een erythemateuze verkleuring

van de huid en oedeem van het subcutane weefsel
komen regelmatig voor (soms zelfs vóór dat de botafwij-
kingen zichtbaar zijn).1 Meestal is 1 lidmaat aangedaan;
de onderste extremiteit vaker dan de bovenste. Een
enkele maal komt de afwijking in alle extremiteiten voor
en kan zelfs worden gezien in de ribben of wervels. Bij
kinderen treedt dikwijls een beenlengteverschil op
evenals een toegenomen omvang van het aangedane
lidmaat. Ook een scoliose, pes valgus, varus of equinova-
rus kunnen door dit ziektebeeld veroorzaakt worden als
gevolg van de groeistoornissen. Melorheostosis is niet le-
vensbedreigend, maar de morbiditeit kan enorm zijn.

Het druipende kaarsvetfenomeen; een jonge vrouw
met knieklachten

C.L. de Boer en W. J. Rijnberg
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Drs. C.L. de Boer, AGIO orthopedie en dr. W. J. Rijnberg, 
orthopedisch chirurg, afdeling orthopedie, Ziekenhuis
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Correspondentie: dr. W.J. Rijnberg
E-mail: wrijnberg@alysis.nl

Figuur 1. Voor- achterwaartse en zijdelingse röntgenfoto
van de rechter knie met sclerosering in het distale femur
en in de proximale tibia
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Radiologische kenmerken zijn vooral karakteristiek in
de onderste extremiteit: perifeer gelokaliseerde corticale
hyperostosis (ook wel omschreven als druipend kaars-
vet). Bij kinderen zichtbaar als endostale sclerosis.
Een MRI of een skeletscintigram kan de diagnose be-
vestigen. 
De pathogenese is onbekend. Mogelijk speelt een vas-
cularisatiestoornis een rol. In de differentiaaldiagnose
worden osteopoikilosis en osteopathia genoemd,
waarbij het scintigrafische beeld aan M. Paget doet
denken.1 Bij kinderen kan nog gedacht worden aan
arthrogryposis multiplex congenita, maar in tegenstel-
ling tot melorheostosis zijn de contracturen hierbij niet
pijnlijk.2
De behandeling is conservatief, maar bij kinderen, waar
contracturen en groeistoornissen op de voorgrond
kunnen staan, kan een wekedelen release of een osteoto-
mie noodzakelijk zijn. Ook wordt botverlenging met
behulp van de Ilizarov-methode beschreven.3
De naam melorheostosis bestaat uit drie Griekse
woorden, vertaald in ‘lidmaat’ (melos), ‘stromen’ (reos)
en ‘bot’ (osteon), wat het  karakteristieke beeld van
kaarsvet dat van het bot naar beneden druipt, beschrijft.
Bij deze patiënte was er geen functiebeperking van de
knie en werd een conservatieve behandeling ingesteld.

Tijdens controle na 1 jaar vertelde patiënte dat zij soms
nog pijn had, maar traplopen leverde geen problemen
meer op. Bij lichamelijk onderzoek waren de huidin-
trekking en peau d’orange niet meer zichtbaar.

F.O.H.W. Kesselring, radioloog, beoordeelde de figuren.

ABSTRACT

A 29-year-old woman presented with knee problems and soft
tissue swelling. Her X-rays showed a characteristic radiological
appearance: molten wax flowing down the side of a candle.
Diagnosis: Melorheostosis.
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SAMENVATTING

Skeletdysplasie is een verzamelnaam voor een heterogene groep
zeldzame skeletaandoeningen. Wij beschrijven een patiënt bij
wie de diagnose multipele epifysaire dysplasie werd gesteld.
Daarnaast bleken vader en oma bekend met multipele osteo-
chondrose. 
Verder onderzoek naar deze twee zeldzame ziektebeelden is
noodzakelijk om een mogelijke genetische relatie aan te tonen.

INLEIDING

Het mankende jonge kind is een veelal een diagnosti-
sche uitdaging. Bij de differentiaaldiagnose speelt de
leeftijd een belangrijke rol (tabel 1). Naast veel voorko-
mende oorzaken moet men bedacht zijn op zeldzamere
ziektebeelden. Een van die zeldzame ziektebeelden is
multipele epifysaire dysplasie (MED).1 De meest
aangedane epifysairschijf bij MED is die van de
femurkop. Röntgenologisch lijkt het ziektebeeld in de
beginfase sterk op M. Perthes.
In de volgende ziektegeschiedenis beschrijven we een
kind met deze zeldzame aandoening.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

In september 1993 zagen wij op de polikliniek orthopedie een
jongen van bijna 5 jaar met klachten van het linker been.
Patiënt was eerder op de spoedeisende hulp geweest met onver-
mogen het linker been te belasten. Bij onderzoek werden geen
afwijkingen vastgesteld. Hoewel bij beoordeling 1 week later
patiënt wel beter liep, werd hij uit voorzorg toch naar de polikli-
niek orthopedie verwezen.
Uit de familieanamnese bleken vader en oma (vaderskant)
bekend met multipele osteochondrose. Bij beiden werd de
diagnose radiologisch vastgesteld onder andere op basis van
röntgenopnamen van hun handen (figuren 1 en 2). De uitge-
breide gegeneraliseerde afwijkingen bij vader zijn aanleiding
geweest tot een eerdere publicatie in het Nederlands Tijdschrift
voor Orthopaedie.2

Bij lichamelijk onderzoek van patiënt werden geen afwijkingen

gevonden, evenmin op de röntgenfoto van het bekken. De
waarschijnlijkheidsdiagnose werd gesteld op coxitis fugax. 
In juli 1995 werd patiënt opnieuw verwezen naar de polikliniek
orthopedie in verband met klachten aan het linker been. Bij
onderzoek werden wederom geen duidelijke afwijkingen
gevonden. Aanvullende röntgenfoto’s van de lumbale wervelko-
lom, het bekken en de linker knie toonden geen afwijkingen
(figuur 3). Patiënt werd vervolgens naar de kinderarts verwezen.
Ook deze kon op zijn gebied geen afwijkingen vaststellen. Er

werd besloten af te
wachten. 
In 1997 werd patiënt,
toen bijna 9 jaar, via de
huisarts verwezen naar
de kinderarts in verband
met een forse lengte-
groeiachterstand (lengte
120 cm bij een gewicht
van 30 kg; dat wil
zeggen een lengtegroei
onder P3-lijn). Behalve
opvallend kleine vingers
en tenen vond de kin-
derarts bij lichamelijk
onderzoek geen andere
afwijkingen. Aanvullend
laboratoriumonderzoek
was normaal en ook het
chromosoomonderzoek
toonden geen afwijkin-
gen. Röntgenonderzoek

Multipele epifysaire dysplasie en multipele osteochon-
drose, twee witte raven in één gezin, toeval of niet?

B. van Steijnen en A.P.P.M. Driessen
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Figuur 1. Röntgenopname rechter hand oma

Figuur 2. Röntgenopname
rechter hand vader
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van de hand toonde een skeletleeftijd die fors achter liep bij de ka-
lenderleeftijd. Vervolgens werd patiënt op verzoek op de afdeling
kindergeneeskunde in Nijmegen gezien. Naast de forse groeiach-
terstand had patiënt ook klachten van zijn beide knieën. Na uitge-
breid aanvullend röntgenonderzoek werd een sterke verdenking
op MED uitgesproken.
In 2003 zagen wij patiënt opnieuw op verzoek van de huisarts,
nu in verband met klachten van de rechter middelvinger. Vader
was ongerust omdat bij hem immers in het verleden de diagnose
M. Dietrich was gesteld, een aseptische botnecrose van de MCP
gewrichten, een vorm van osteochondrose aan de handen. Ook
op de röntgenfoto van de hand van patiënt werd een afgeknopt
aspect gezien, met een rafelige begrenzing en subchondrale op-
helderingen in de distale metacarpalia (figuur 4). Een aanvullen-
de botscan toonde lichte activiteit in meerdere gewrichten. Uit
interesse lieten wij foto’s laten maken van beide ellebogen,
heupen en knieën. Deze toonden forse symmetrische afwijkin-
gen, welke toch het meest passen bij MED (figuur 5). Patiënt
klaagde echter niet over deze gewrichten. Er werd besloten tot
een expectatief beleid.

DISCUSSIE

Gegeneraliseerde ontwikkelingsstoornissen van het ske-
let zijn zeldzaam. Het betreft een zeer heterogene
groep afwijkingen welke moeilijk te classificeren zijn.
Epifysaire dysplasie gaat gepaard met abnormale en-
chondrale groei, waarbij de epifyse door veranderingen
in de botstructuur gedeformeerd raakt. Een korte li-
chaamslengte hoeft niet per definitie een inclusiecriteri-
um te zijn voor het stellen van de diagnose skeletdyspla-
sie.3 Het begin stadium van epifysaire dysplasie kan
klinisch erg op M. Perthes lijken.4 De prognose van M.
Perthes is echter beter dan die van epifysaire dysplasie. 
De bekendste 2 vormen van epifysaire dysplasie zijn de
spondyloepifysaire dysplasie en de multipele epifysaire
dysplasie (MED). Bij spondyloepifysaire dysplasie (syn-
droom van Wiedemann-Spranger) is er sprake van een
abnormale enchondrale ossificatie van de wervellicha-
men (platyspondylie: onregelmatige sluit- en/of dek-
platen met afplatting van wervels), dens hypoplasie en

atlantoaxiale instabiliteit) en van de epifyse van de lange
pijpbeenderen.5 Er is een verdere onderverdeling van
spondyloepifysaire in 2 vormen: de ernstige congenitale
vorm (type I) en de mildere tarda vorm (type II). Type I
is autosomaal-dominant en het type II is X-gebonden
recessief.6
MED heeft een autosomaal-dominante overerving en
de afwijking is mogelijk gelokaliseerd op de chromoso-
men 1 en/of 19.7,8 MED houdt waarschijnlijk een
verband met een afwijking in het ‘cartilage oligo matrix
protein’ (COMP).9 Afhankelijk van de ernst van de
MED spreekt men van het type Fairbank (ernstig) en
het type Ribbing (mild). Is de epifysaire dysplasie
beperkt tot de epifyse van de femurkop(pen), dan
spreekt men van het type Meyer. 
Bij MED blijft het gewrichtskraakbeen aanvankelijk
gespaard, maar vertoont in een later stadium toch forse
degeneratieve afwijkingen die secundair zijn aan de veran-
deringen in het onderliggende bot. Vooral de gewicht-
dragende gewrichten raken het sterkst gedeformeerd.
Opvallend is dat de röntgenologische afwijkingen zelden

Figuur 3. Röntgenopname bekken patiënt 7 jaar

Tabel 1. Oorzaken van mank lopen naar leeftijd

Ziekte Typische leeftijd Man : vrouw Diverse kenmerken

Septische arthritis piek 0-6 jaar 1 : 1

Coxitis fugax 3-8 jaar, gem. 6 jaar 2 : 1 Herfst/winter

M. Perthes 3-12 jaar, piek 5-7 jaar 4 : 1 Zelden bij negroïden

SCFE Vroege adolescentie, 2-5 : 1 Obesitas, 
meisjes gem. 12 jaar en endocrinopathie
jongens gem. 13,5 jaar
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bij de geboorte aanwezig zijn. Om onduidelijke redenen
zijn kinderen met MED vaak laat met het leren lopen.
Daarnaast bestaan er klachten van gewrichtsstijfheid en -
pijn al dan niet met een gestoord looppatroon. Door de
epifysaire lokalisatie van de afwijkingen ontstaat er vaak
een disproportionele dwerggroei; de extremiteiten zijn
kort ten opzichte van de romplengte. Ook de vingers en
tenen zijn relatief kort. De voeten zijn minder vaak
aangedaan dan de handen. De spierkracht is normaal
evenals de intelligentie. 
Omdat de afwijking vaak bilateraal voorkomt in de
epifyse van de femurkop is klinische en röntgenologi-
sche differentiatie van een bilaterale M. Perthes
moeilijk. Bij MED is er geen sprake van avasculaire
necrose en daardoor worden de voor M. Perthes ken-
merkende afwijkingen (progressieve necrose en frag-
mentatie) niet gezien.10 Daarbij is bij M. Perthes het
acetabulum zelden aangedaan, terwijl dit bij MED juist
vaker wel het geval is. Het onderscheid tussen MED en
spondyloepifysaire dysplasie zit, zoals uit de naam op te
maken valt, in de afwezigheid van de ernstige wervelaf-
wijkingen bij MED. Het belangrijkste in de behande-
ling van MED is het voorkomen van overgewicht en
overbelasting van de gewrichten. 

Tegen de achtergrond van deze ziektegeschiedenis moe-
ten we ons misschien wel de volgende vragen stellen: (1)
hebben vader en oma van patiënt een vorm van epifysai-
re dysplasie en (2) bestaat er een genetische relatie tussen
MED en de multipele osteochondrose? In de literatuur is
binnen 2 families eenmaal eerder een mogelijk verband
tussen de beide ziektebeelden beschreven.11

Meer onderzoek naar de oorzaak, de verschillende
(sub)typen van MED en de mogelijk genetische relatie
met multipele osteochondrose zal noodzakelijk zijn om
de ziekte verder te ontrafelen.

ABSTRACT

Skeletal dysplasia is a collection of a heterogeneous group of rare
conditions. We describe a patient who was diagnosed with multiple

epiphyseal dysplasia (MED). Furthermore it appeared that father
and grandma were known to have multiple osteochondrosis. 
More research into these two rare conditions seems necessary to
show a possible genetic relation.
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Figuur 4. Röntgenopname rechter hand patiënt 10 jaar Figuur 5. Röntgenopname bekken patiënt 10 jaar
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SAMENVATTING

Sinus histiocytose met massale lymfeadenopathie is een zeldzame
aandoening met een onbekende oorzaak. Het wordt histopatho-
logisch gekenmerkt door typische histiocyten. Klinisch kenmerkt
de ziekte zich met vergrote lymfeklieren, de extranodale haarden
kunnen zich onder andere in het bot manifesteren.
Het natuurlijke beloop van de ziekte is wisselend en vooralsnog
weinig met therapeutische middelen te beïnvloeden.
We beschrijven een ziektegeschiedenis van een patiënte met een
voor maligniteit verdachte afwijking in de clavicula. Na intensief
onderzoek en na een laterale clavicula resectie wordt de defini-
tieve histologische diagnose sinus histiocytose (morbus Rosai-
Dorfman) gesteld.

INLEIDING

Sinus histiocytose met massale lymfadenopathie
(SHML; morbus Rosai-Dorfman) komt slechts zelden
voor. In 1990 werd een wereldwijd verzamelde patiën-
tengroep van 423 personen gepresenteerd. 43% van
deze patiënten had een extranodale manifestatie van
deze aandoening. Slechts 33 patiënten hadden een
benige lesie.1
In de literatuur worden slechts 5 ziektegeschiedenissen
beschreven met een benige manifestatie van SHML.2-6

Benige laesies van SHML presenteren zich röntgenolo-
gisch typisch osteolytisch met doorgroei in het omlig-
gende weefsel. Het beeld pleit sterk voor een maligniteit.
De histologische differentiaal diagnose bestaat uit een
metastase van een melanoom, maligne histiocytose,
morbus Hodgkin, infectie/osteomyelitis en Langer-
hans-celhistiocytose.1
Onderstaande ziektegeschiedenis illustreert deze
ongewone aandoening die zich zowel klinisch als rönt-
genologisch presenteerde als een maligniteit, maar uit-
eindelijk benigne bleek.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Een 22-jarige vrouw, afkomstig uit Aruba en sinds 1986 woon-
achtig in Nederland, meldde zich op het orthopedische
spreekuur. Zij had sinds 6 maanden een spontaan ontstane in
grootte toenemende zwelling aan de voorzijde van de laterale
clavicula links. Zij klaagde over pijn in haar linker schouder bij
bewegen en in rust; de arm boven haar hoofd bewegen lukte
niet. Sinds 6 weken kon zij haar werkzaamheden als ziekenver-
zorgster niet meer uitoefenen. Andere gewrichten waren niet
pijnlijk, zij heeft geen periode van ziekte of koorts doorgemaakt.
Verder valt te vermelden dat patiënte op dat moment sinds 4
maanden zwanger was.
Bij onderzoek werd aan de voorzijde van de linker clavicula een
goed afgrensbare vast elastische zwelling van ongeveer 5 cm door-
snede palpabel; deze was los van de bovenlaag en vast aan de on-
derlaag. De schouderfunctie bedroeg: anteflexie 120 graden, ab-
ductie 120 graden, exorotatie 70 graden en endorotatie 80 graden.

Een extranodale manifestatie van Morbus 
Rosai- Dorfman in de clavicula

A.G.H. Witteveen, J. Westerga en R.G. Pöll
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Figuur 1. Röntgenfoto van de linker schouder toont een
lytisch proces in de laterale clavicula.
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Onder verdenking op een ganglion en gezien het feit dat
patiënte gravida was werd besloten tot een cytologische punctie.
De uitslag van het cytologisch onderzoek was: bloederig vocht,
mogelijk een ganglion.
Intussen vond laboratorium onderzoek plaats; BSE 68 mm/1e
uur en CRP 44 mg/l (dit kan voor een zwangere vrouw
normaal zijn).
In overleg met patiënte werd besloten toch een röntgenopname
van de linker schouder te verrichten, welke een lytische haard ter
plaatse van de laterale clavicula toonde (figuur 1).
In overleg met de Commissie voor Beentumoren te Leiden
werd MRI-onderzoek geadviseerd. Voor een zwangerschap in
dit stadium was dit volgens de gynaecologen uit ons ziekenhuis
en de richtlijnen van de Nederlandse Radiologenvereniging niet
bezwaarlijk.
Het MRI-onderzoek toonde een expansief groeiende tumor
uitgaande van de laterale clavicula met destructie van het bot
met reactieve veranderingen van de weke delen (figuur 2). De
waarschijnlijkheidsdiagnose luidde een maligniteit en het advies
was dan ook om een open biopsie te verrichten. Er werd een
Yamshidi- biopsie verricht, waarvan de histopathologische
diagnose luidde: plasmacelgranuloom, waarbij differentiaaldia-
gnostisch wegens de aanwezigheid van schuimcellen ook sprake
kan zijn van een xanthogranulomateuze osteomyelitis.7,8

Er vond uitgebreid aanvullend laboratoriumonderzoek plaats
gericht op lever-, nier- en schildklierfuncties; deze waren zonder
afwijkingen. Het eiwitspectrum van de urine toonde een diffuus
verhoogde gammaglobulineconcentratie zonder Bence- Jones-

eiwitten. De overige uitslagen waren: BSE 78 mm/1e uur, CRP
20 mg/l, Hb 6,5 en het leukocytenaantal 12,4 x 109/l.
Het materiaal afkomstig uit het biopt werd ook ingestuurd voor
banale kweek en Ziehl-Neelsen-kleuring; beiden leverden geen
afwijkingen op.
Omdat de diagnose niet eenduidig was en het via de biopsie
verkregen materiaal mogelijk niet representatief was, werden
een nieuwe röntgenopname, een botscan en een open biopsie
gepland. Begrijpelijkerwijs werd, met instemming van patiënte
hiermee gewacht tot na de bevalling.
Zes maanden na haar eerste bezoek bezocht patiënte weer de
polikliniek nadat zij bevallen was van een gezonde zoon. De
zwelling was toegenomen en was nu 6 cm groot, de schouder-
functie was nog steeds beperkt en een nieuwe röntgenfoto
toonde enkele veranderingen; er was een soort honingraatstruc-
tuur ontstaan in de bekende osteolytische haard en er waren
aanwijzingen voor spiculae (figuur 3). De open biopsie vond
plaats en de PA-diagnose was wederom plasmacelgranuloom.
Ook het nieuwe bacteriologische onderzoek leverden geen af-
wijkingen op. De aanvullende gegevens werden andermaal aan
de Commissie voor Beentumoren voorgelegd. De diagnose
wordt hier bijgesteld op chronisch actieve ontsteking met als dif-
ferentiaaldiagnostische overweging een eosinofiel granuloom.
Tijdens een nieuwe controle bleef patiënte klagen over pijn in
haar schouder en tevens meldde zij een zwelling in haar rechter
bovenkaak. Bij het lichamelijk onderzoek was er naast de
bekende zwelling en functiebeperking van de schouder, in de
mondholte een aanwijzing voor een wortelabces. De röntgenfo-

to van de schouder liet een toegenomen destructie zien van de
laterale clavicula. Daarop volgend werd een botscan vervaar-
digd, deze liet een verhoogde opname van het radiofarmacon
zien in de linker clavicula en in de rechter maxilla. Patiënte werd
doorgestuurd naar de kaakchirurg; een biopsie van de laesie in
de rechter maxilla volgde. De histopathologische diagnose was:
een eosinofiel granuloom.
Voor de 3e maal werd de Commissie voor Beentumoren om een
oordeel gevraagd. Op grond van het verkregen materiaal werd
de diagnose histiocytose X gesteld waarvan een nadere differen-
tiatie zou volgen. Na overleg met de medisch oncoloog t.a.v. het
lokaal of systemisch behandelen van de aandoening was het

Figuur 3. Röntgenfoto van de linker schouder toont
enkele veranderingen in vergelijking met een eerdere
röntgenfoto een honingraatstructuur in de osteolytische
haard en spiculae.

Figuur 2. Coronale T2-gewogen MRI-scan van de lin-
ker schouder toont een expansief en destructief groeiende
tumor uitgaande van de laterale clavicula.
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advies om de clavicula-afwijking chirurgisch te behandelen. Ten
aanzien van het kaakproces werd een injectie met prednisolon
geadviseerd. In oktober 2002 vond een partiele clavicularesectie
plaats waarbij tegelijkertijd banale en specifieke kweken, een
Ziehl-Neelsen-kleuring en een grampreparaat werden verricht.
Het bacteriologisch onderzoek bleef andermaal negatief.
Postoperatief trad een nabloeding op die uiteindelijk zichzelf
tamponneerde. Het postoperatieve beloop was verder onge-
compliceerd en patiënte kreeg een functionele nabehandeling
met de arm in een sling.
De definitieve histopathologische diagnose was Morbus Rosai-
Dorfman met als differentiaaldiagnostische overweging
Langerhans-celhistiocytose. Gezien het ontbreken van CD1a-
positiviteit (immunocytochemische marker bewijzend voor
Langerhans-celhistiocytose) in het preparaat was Morbus Rosai-
Dorfman het meest waarschijnlijk (figuur 4).9

Patiënte werd op grond van deze ‘benigne’ aandoening niet
aanvullend behandeld.
Het gaat haar nu 2 jaar na de ingreep goed. Bij de laatste
controle werden een rustig litteken en een vrijwel onbeperkte
schouderfunctie gezien. Bij het laatste röntgenonderzoek van de
schouder toonde geen aanwijzingen voor een recidief (figuur 5).

DISCUSSIE

SHML is een histologische diagnose. De oorzaak is
onbekend, hoewel er sterke aanwijzingen zijn voor een
immunologische herkomst. De ziekte lijkt gelijk verdeeld
onder de verschillende etnische groepen. Mannen zijn
vaker aangedaan dan vrouwen (3:2). De gemiddelde
leeftijd bij manifestatie van de ziekte is 20 jaar.
De ziekte presenteert zich typisch met vergrote lymfe-
klieren, waarbij typische histiocyten kunnen worden
waargenomen bij histologisch onderzoek. De extrano-

dale haarden van SHML laten microscopisch ongeveer
hetzelfde beeld zien als de nodale haarden, er is echter
meer fibrose, er zijn minder typische histiocyten en er is
een mindere mate van lymfofagocytose dan in de
nodale haard.
De diagnose SHML is gemakkelijker te stellen bij een
lokalisatie in een lymfeklier, echter dit had onze patiënte
niet. Er bestaat een histopathologische gelijkenis tussen
SHML en Langerhans-celhistiocytose, de laatste komt
10 maal vaker voor. De extranodale haarden kunnen
diffuus voorkomen in de huid, het centrale zenuwstel-
sel, de lever, milt, nier, de mondholte en het skelet.
Bij de meeste patiënten is er sprake van een verhoogde
BSE, anemie, een laag albuminegehalte, een verhoogd
gammaglobulinegehalte en een verhoogd gehalte van
polyklonaal IgG enIgA bij elektroforese.
Het beloop van de aandoening is mede door de slechte
centrale registratie van de patiënten en de zeldzaamheid
van de ziekte niet goed bekend.
Er worden zowel spontane remissie als ook snelle
progressie gezien waaraan een klein aantal van de
patiënten komt te overlijden. Een en ander lijkt een
verband te hebben met de aantallen aangedane lymfe-
klieren en extranodale manifestaties.1-10 

Een goede behandeling van SHML is vooralsnog niet
voorhanden. Er zijn verschillende ziektegeschiedenissen
waarbij tijdelijke remissies worden bereikt met immuno-
modulerende geneesmiddelen die tegenwoordig ook
gebruikt worden bij de behandeling van ernstige inf-
lammatoire gewrichtsziekten: prednison, methotrexaat
en mercaptopurine.10,11,12 In een recent overzichtsarti-
kel van Pulsoni A et al. wordt echter aangetoond dat
chemotherapie en alfa-interferon op termijn ineffectief
zijn. Chirurgie geeft waar mogelijk bevredigende resul-
taten, zoals ook bij onze patiënte.

Figuur 5. Röntgenfoto van de linker schouder 1,5 jaar
na resectie van het laterale 1/3 deel van de clavicula. 
Er zijn geen aanwijzingen voor een recidief.

Figuur 4. Histiocytaire reuscellen tegen de achtergrond
van lymfocyten, histiocyten en plasmacellen.
Karakteristiek is de insluiting van ontstekingscellen in
het cytoplasma van de reuscellen. Hematoxylinekleuring,
originele vergroting 400x. Inzet: immunohistochemische
kleuring op S100 (links) en CD1a (rechts). 
Sterke aankleuring met S100, CD1a is echter negatief.
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Spontane remissie treedt op in 75% van de gevallen.
Geadviseerd wordt om een afwachtende houding aan te
nemen en alleen bij extranodale laesies met hinderlijke
klachten een chirurgische ‘debulking’ uit te voeren.12

ABSTRACT 

Sinus histiocytosis with massive lymphadenopathy (SMHL) is
an uncommon phenomenon with an unknown cause. Typical
histiocytes are found histopathologically. Clinically the disease is
known for its enlarged lymph nodules, extra nodular manifesta-
tions can be found amongst others in bone.
The natural course of the disease is varying and as yet just little
to be influenced therapeutically.
We present a case of a patient with a suspected malignant
anomaly in her left clavicle. After extensive investigations and
after resection of the lateral clavicle, the final pathological
diagnosis was sinus histiocytosis (morbus Rosai-Dorfman).
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Duizeligheid, hoofdpijn, maagdarmstoornissen, diarree, dyspepsie, epigastrische pijn, misselijkheid, asthenie/ vermoeidheid, griepachtige aandoening. september 2004

Raadpleeg de volledige productinformatie (SPC) voor meer informatie over ARCOXIA.

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

M Postbus 581, 2003 PC Haarlem, Telefoon 023 - 5153153, www.msd.nl
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Is er verschil in effectiviteit tussen eindstandige (EMT)
en niet-eindstandige mobilisatietechnieken (niet-EMT)
bij de behandeling van patiënten met een ‘frozen
shoulder’?

Methode
Patiënten in de EMT-groep werden behandeld met inten-
sieve eindstandige mobilisatietechnieken van het glenohu-
merale gewricht terwijl patiënten in de niet-EMT-groep
werden behandeld met passieve mobilisatietechnieken en
(geleid) actieve oefeningen binnen de pijngrens.
Beide groepen werden maximaal 12 weken 2x per week
behandeld. Uitkomstmetingen werden uitgevoerd door
een geblindeerde onderzoeker op baseline en na 3, 6 en
12 mnd. Primaire uitkomstmaten waren actieve en
passieve gewrichtsmobiliteit en scorelijsten voor schou-
derbeperkingen, de Shoulder Rating Questionnaire
(SRQ) en de Shoulder Disability Questionnaire (SDQ).
Variantie-analyse met correctie voor baselinewaarden en
een lineair mixed model met tijd als covariant werden
gebruikt om de verschilscores te bepalen tussen de 2
groepen op de verschillende tijdstippen en over de
volledige duur van het onderzoek.

Resultaten
100 patiënten met een unilaterale ‘frozen shoulder’, ≥3
maanden aanwezig en ≥50% passieve bewegingsbeper-
king in meerdere richtingen, werden geïncludeerd. De
gemiddelde klachtenduur was 8 mnd. In beide groepen
trad gedurende 12 maanden verbetering op. De verbe-
teringen van passieve abductie (3 en 12 mnd), actieve
exorotatie (12 mnd) en passieve exorotatie (totale
follow-up), SRQ (totale follow-up) en SDQ (totale
follow-up) periode, waren statistisch significant groter
in de EMT-groep dan in de niet-EMT-groep. 

Conclusie
EMT is effectiever dan niet-EMT om gewrichtsmobili-
teit en beperkingen in de schouder te verbeteren bij
patiënten met een ‘frozen shoulder’.

H.M. Vermeulen, P.M. Rozing, W.R. Obermann, S. le Cessie,
J.C. van Houwelingen, T.P.M. Vliet Vlieland.
Leids Universitair Medisch Centrum

Selectie van verslagen uit de Najaarsvergadering van de
NOV op 1 oktober 2004 te Leiden

(onder de verantwoordelijkheid van de wetenschappelijk secretaris van de NOV)

Mobilisatietechnieken voor de frozen shoulder - een gerandomiseerd, 
gecontroleerd onderzoek. 

Inleiding en vraagstelling
In deze studie worden de korte termijn resultaten van
de Anatomical totale en hemi-schouderprothese in 48
patiënten geëvalueerd. Het betreft 21 patiënten met
reumatoïde artritis, 14 patiënten met primaire artrose
en 13 patiënten met andere schouderpathologie als
avasculaire necrose, humerusfracturen en instabiliteits-
arthropathie. De Anatomical prothese wordt geprodu-
ceerd door Zimmer Incorporated, Winterthur, CH.

Methoden
In deze prospectieve cohortstudie kregen 48 patiënten
24 totale en 24 hemi-schouderprothesen geplaatst in de
periode tussen mei 2000 en december 2002. Pre-
operatief werden schouderfunctie, pijn en de Constant-

Murley functiescore geregistreerd. Evaluatie vond plaats
na een jaar en bij een gemiddelde follow-up van 33,4
maanden. Post-operatief werd de subjectieve tevreden-
heid gescoord. De schouderfunctie werd klinisch geëva-
lueerd middels bewegingsonderzoek en de Constant-
Murley functiescore; pijn werd middels de Visual
Analog Score geobjectiveerd. De prothesen werden ook
radiologisch geëvalueerd. Revisie van een geplaatste
prothese geldt als eindpunt voor de follow-up.

Resultaten
Complicaties traden per- en postoperatief bij zes
patiënten op (12,5%). De Constant-Murley functiesco-
re ging van 40,2 naar 68,8. De pijn vertoonde een
sterke daling, met een hoge mate van tevredenheid

Evaluatie van de Anatomical schouderprothese op de middellange termijn.

N
ed

er
la

nd
s T

ijdschrift voor O
rthopaedie

NTvO DECEMBER 2004 (ADV) DEF  19-02-2007  11:39  Pagina 216



NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR ORTHOPAEDIE ■ 217

Vol.
11

dec.
’04

onder een groot deel van de patiënten (91,7%).
Radiologisch werden geen loslatingen gezien; bij twee
patiënten was echter wel sprake van een periprotheti-
sche fractuur.

Conclusie
De Anatomical prothese lijkt op korte termijn een be-
langrijke verbetering van de schouderfunctie te geven

evenals afname van pijnklachten, met als resultaat een
grote mate van tevredenheid bij patiënten. Evaluatie van
dit patiënten cohort zal plaatsvinden om de twee jaar.

F.M.A. Paris, M.J. de Vos, R.W. van Brakel, D. Eygendaal
Afdeling orthopedie, Sint Maartenskliniek Nijmegen

CMC I artrose: een retrospectieve studie naar de klinische en radiologische 
resultaten van 40 suspensieplastieken.

Inleiding
Voor de operatieve behandeling van CMC I artrose zijn
in het verleden vele verschillende technieken beschre-
ven. De resultaten van trapeze-ectomie gevolgd door
een  suspensie (=ophang) plastiek zijn nog niet eerder
gedocumenteerd.

Doel
Beschrijven van de klinische en radiologische resultaten
van 40 suspensieplastieken.

Materialen en methoden
In de periode 1999-2001 werden 49 suspensieplastie-
ken bij een geïsoleerde CMC I artrose verricht. Hierbij
werd het trapezium verwijderd en de eerste straal
middels de abductor pollicis longus aan de tweede straal
gefixeerd om verkorting te voorkomen. 40 duimen bij
30 patiënten werden gezien voor follow-up. Gescoord
werd op functie, pijn, tevredenheid, kracht en radiologi-
sche inzakking (scaphoid-metacarpale afstand).

Resultaten
De patiëntengroep bestond uit 4 mannen en 26
vrouwen. De gemiddelde leeftijd was 62 jaar. Bij 38
duimen was de indicatie artrose, bij 2 duimen reumatoï-

de artritis. De gemiddelde follow-up was 37 maanden
(11-64). Het betrof 19 keer de dominante hand. De ge-
middelde operatieduur was 64 minuten. De gemiddelde
VAS score voor pijn bedroeg 1,1. Voor tevredenheid was
dit 7,7. Bij 31 duimen zou de ingreep opnieuw
ondergaan worden. De beweeglijkheid en kracht waren
conform beschrijvingen in de literatuur van de interposi-
tieplastiek of trapeze-ectomie. De gemiddelde inzakking
bedroeg 6,4 millimeter. Complicaties bestonden uit
Complex Regionaal Pijn Syndroom bij 6 patiënten, bij 2
patiënten werd een neurinoom geëxcideerd en bij 2
patiënten traden littekenproblemen op (fibrose).

Conclusie
De resultaten van de suspensieplastiek qua functie,
kracht en tevredenheid correleren met de resultaten van
de interpositieplastiek en de trapeze-ectomie. Radio-
logische verkorting van de eerste straal kon niet worden
voorkomen door de suspensieplastiek. De uitgebreid-
heid van de procedure heeft mogelijk geleid tot meer
complicaties.

J. Kats, M.J de Vos, D. van der Schaaf en D. Eygendaal
Afdeling orthopedie, Sint Maartenskliniek, Nijmegen

Introductie
Osteoporose is de meest frequente oorzaak van com-
pressiefracturen in de wervelkolom. Percutane Poly-
methylacrylaat Vertebroplastiek (PPV) is in de laatste 2
decennia uitgegroeid tot een belangrijke minimaal
invasieve behandeling van deze fracturen. Tot op heden
is er slechts één prospectieve studie naar de resultaten
van deze behandelingstechniek gepubliceerd.

Deze prospectieve studie is opgezet teneinde de korte-
termijnresultaten van PPV ter behandeling van verte-

brale compressiefracturen, met nadruk op kwaliteit van
leven en pijnreductie, te analyseren.

Patiënten en methoden
Vijftien patiënten, 3 mannen en 12 vrouwen, met een
gemiddelde leeftijd van 67 jaar (range 41-87 jaar) on-
dergingen in totaal 35 PPV procedures. The procedure
werd onder lokale anesthesie uitgevoerd, waarbij co-
morbiditeit geen contra-indicatie vormde. De patiënten
vulden de Short Form 36 (SF-36) kwaliteit van leven
vragenlijst en een ‘Visual Analoge Scale’ (VAS met

Vertebroplastiek ter behandeling van vertebrale osteoporotische compressiefractu-
ren: prospectieve evaluatie van kortetermijnresultaten
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range 1-20) ter kwantificering van pijn in. De preopera-
tieve SF-36 en VAS scores werden vergeleken met de
scores welke 1 week en 1 maand postoperatief verkre-
gen werden.

Resultaten
Na 1 maand follow-up werd in de SF-36 subscore
‘Physical Health’ een significant gemiddelde verbete-
ring van 36 punten waargenomen (p=0.01). De gemid-
delde VAS score voor pijn nam postoperatief significant
af, van een preoperatieve score van 16.6 tot 10.4 één
week na de procedure (p=0.013) en tot 10.2 één maand
postoperatief (p=0.007). Preoperatief was bij alle
patiënten kloppijn over de gefractureerde wervels aan-

wezig, postoperatief was deze kloppijn afwezig. Er
werden geen complicaties waargenomen. 

Conclusie
Indien uitgevoerd door een ervaren specialist, is
percutane polymethylacrylaat vertebroplastiek een ef-
fectieve minimaal invasieve procedure ter behandeling
van pijnlijke osteoporotische vertebrale compressiefrac-
turen met zelden complicaties.

S.P.J. Muijs, P.D.S. Dijkstra en E van der Linden
Adelingen Orthopedie en Radiologie, Leids Universitair
Medisch Centrum, Leiden

Analyse van risico factoren bij een pathologische femur fracturen door botmetastasen

Er zijn verschillende risicofactoren bekend om een
dreigende pathologische femur fracturen door botme-
tastasen profylactisch chirurgisch te stabiliseren. Deze
zijn echter ontwikkeld op basis van kleine retrospectieve
chirurgische studies. 

Om in het bijzonder deze klinische selectie van patiënten
te ondervangen werden patiënten die deelname in een
RCT van radiotherapie prospectief vervolgt. 

Bij 102 patiënten met 110 femorale botlaesies traden
gedurende de follow-up 14 manifeste fracturen op. De
volgende risico factoren werden geanalyseerd: pijn,
grote van de laesie, radiografische presentatie, transver-
sale, longitudinale en circumferentiële corticale destruc-
tie, en scoring volgens Mirels. 

Alleen de longitudinale corticale destructie > 30 mm
(p=0.01) en de circumferentiële corticale destructie van
> 50% (p=0.03) zijn risico factoren voor het ontstaan
van een manifeste femurfractuur. Het scoringssysteem
van Mirels is onbetrouwbaar om een fractuur te voor-
spellen (p=0.36). 

De risicofactor longitudinale corticale destructie is een
eenvoudige en objectieve röntgenologische meting die
in de dagelijks orthopedische praktijk goed bruikbaar is
en onnodige chirurgische interventies voorkomt.

P. D. S. Dijkstra, Y.M. van der Linden, H. M. Kroon, J. J. Lok,
E. M. Noordijk, J. W. H. Leer, en C. A. M. Marijnen
Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden

Introductie
Periprosthetisch botverlies heeft een negatieve invloed
op de ingroei van de ongecementeerde totale heuppro-
these en kan dientengevolge loslating veroorzaken. De
vorm van de heupprothese beïnvloedt stress-shielding
en verbeteringen kunnen leiden tot minder botverlies
en dus een langere overleving van de prothese. Het doel
van deze studie was het botverlies rondom de ABG-I en
ABG-II femurprotheses te vergelijken en te bepalen of
de veranderingen in het ontwerp hebben geresulteerd in
verbeterde proximale bot preservatie.

Materialen en Methoden
51 patienten werden gerandomiseerd voor ABG-I of
ABG-II. Periprosthetische veranderingen in botdichtheid

werd gemeten m.b.v. een DEXA-scan op verschillende
tijdstippen. MdA heup-scores werden bepaald gelijktijdig
met de BMD-metingen. M.b.v. postoperatieve rontgen-
foto’s werd de positie van de femurcomponent bepaald.

Resultaten
Pre/postoperatieve MdA scores en positie van de fe-
murcomponent waren niet significant verschillend. De
gemiddelde daling in botdichtheid gedurende de eerste
3 maanden was -5.5% voor de ABG-I en -4.5% voor de
ABG-II (n.s.) Twee jaar postoperatief was er geen
verschil in verandering van botdichtheid tussen beide
implantaten. Echter, in de gecombineerde zones 1 en 7
werd er een betere bot preservatie gemeten voor  ABG-
II (-5.8%) dan voor ABG-I (-10.6%, p=0.17, n.s.).

Periprothetische botremodellering van 2 soorten ongecementeerde HA-coated
femurprothesen. De invloed van het ontwerp van de prothese in een twee jaar
follow-up studie
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Distaal was de trend tegenovergesteld en werd er
minder botverlies gemeten voor de ABG-I dan de ABG-
II in zone 3,4 en 5 (n.s.)

Conclusie
Deze studie bevestigt de idee achter de de veranderin-
gen in het ontwerp van de ABG-I naar ABG-II waarbij
een kortere en distaal gepolijste steel was bedoeld om

proximale belasting te vergroten voor een betere lange
termijn fixatie.

B.C.H. van der Wal,. A.I.A. Rahmy , B. Grimm, G.M.Blake,
I.C. Heyligers  en A.J. Tonino
Atrium Medisch Centrum, Heerlen

Uitstekende resultaten van proximaal HA-gecoated femurcomponenten na 6 tot
12 jaar follow-up - Een prospectieve evaluatie van 100 patiënten.

Inleiding
Er zijn relatief weinig middellange tot lange termijn
follow-up resultaten beschreven van een proximaal HA-
gecoate femurcomponent. De huidige prospectieve
studie beschrijft deze met een follow-up van 6 tot 12 jaar.

Methode
De overleving, Harris hip score en radiologische
kenmerken van 106 heupprothesen (Bi-Metric,
Biomet) bij 100 patiënten, met een gemiddelde leeftijd
van 51 jaar (SD: 8,2), werden geëvalueerd.

Resultaten
De gemiddelde Harris hip score was 95 punten bij de
laatste follow-up. Endosteale botcondensatie in één of
meer Gruen zones in het HA-gecoate deel werd
gemiddeld na 1,4 jaar geobserveerd in 95% van de
patiënten.  Een hogere graad van stress shielding corre-

leerde significant met een lagere Harris Hip score.
Volgens de criteria van Engh, waren ten tijde van de
laatste follow-up alle femurcomponenten stabiel en
lieten volledige botingroei zien. Er vond geen steelrevi-
sie plaats.

Conclusie
Bij een gemiddelde follow-up van 8,3 jaar zijn de
klinische en radiologische uitkomsten goed en de over-
leving optimaal bij deze femur component. Overigens
liet de HA-gecoate steel geen beter resultaat zien dan de
porous-gecoate variant uit eerder onderzoek.

J.H.M. Goosen, A.J. Swieringa, J.G.M. Keet en C.C.P.M.
Verheyen
Vakgroep orthopedie en traumatologie, Isalaklinieken (locatie
Weezenlanden), Zwolle

Introductie
De gemiddelde 10-15-jaars overleving van totale heu-
partroplastiek in patiënten jonger dan 55 jaar is 70%.
Om de metafysaire botstructuur van het collum femoris
te sparen voor revisieoperaties zijn femorale collumpro-
thesen ontwikkeld. 
Het doel van deze studie is om de microbeweging van
deze femorale collumprothesen te bepalen om zo de
fixatie te kunnen bestuderen.

Materiaal en methode
In deze prospectieve studie van de CUT 2000 femorale
collumprothese (ESKA, Lübeck, Germany) werden
dertien patiënten met een gemiddelde leeftijd van 34
jaar (SD 6.8)  geïncludeerd.
Preoperatieve en postoperatieve klinische (HSS) en ra-

diologische scoren werden gescoord en postoperatief
werd de microbeweging gemeten met behulp van ra-
diostereometrie (RSA).

Resultaten
Er traden geen complicaties op en de klinische score ver-
beterde na de ingreep (HSS preoperatief 41 punten (SD
12.5) tot postoperatief 89 punten (SD 11.6)). In zes
gevallen trad in de eerste drie maanden progressieve mi-
crobeweging met een maximum van 3 mm op. Echter,
in alle gevallen was de microbeweging gestabiliseerd bij
de 6-maanden evaluatie. Op dat moment was de gemid-
delde translatie langs de transversale as 0.46 mm (SD
1.19). Langs de longitudinale en sagittale as was de
translatie respectievelijk 0.40 mm (SD 1.02) en
0.08mm (SD 1.20).

RSA migratiedata van een femorale collumprothese
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Er werd geen correlatie tussen de radiografische positie
van het implantaat en de microbeweging gevonden.

Conclusie
Deze femorale collumprothese laat in een aantal
gevallen progressieve microbeweging zien in de drie

maanden direct postoperatief. Echter in alle gevallen
was er een stabiele fixatie 6 maanden postoperatief.

R.G.H.H. Nelissen en E.R. Valstar
Afdeling Orthopedie, Leids Universitair Medisch Centrum,
Leiden

Hemiartroplastiek van de heup gecombineerd met proximale femurresectie: een
klinische en radiologische beschouwing

Inleiding en vraagstelling
In de huidige literatuur zijn geen lange termijn resul-
taten beschreven van bipolaire heupprotheses na
resectie van het proximale femur. Doel van de studie is
de lange termijn resultaten te bepalen van de bipolaire
heupprothese.

Methode
Tussen 1984 en 2003 werden 28 patiënten na proxi-
male femurresectie, vanwege een primaire maligne
tumor, geopereerd met inzetting van een bipolaire
heupprothese. Bij de laatste follow-up waren 19
patiënten in leven. Klinische en radiologische resultaten
zijn geëvalueerd voor 15 patiënten: 2/19 patiënten on-
dergingen een conversie naar een acetabulumprothese
en 2/19 patiënten zagen af van deelname. Voor de
klinische evaluatie zijn gebruikt de Musculoskeletal
Tumour Society score (MSTS-100) en de Harris Hip
Score (HHS). Radiologische evaluatie is verricht door
twee onafhankelijke observers. Postoperatieve röntgen-
foto's werden vergeleken met röntgenfoto’s van de
laatste follow-up door migratie volgens Morris en aceta-
bulaire protrusie te bepalen.

Resultaten: 
Bij 15/19 patiënten in leven was de gemiddelde leeftijd
op moment van de ingreep was 47.9 jaar (15-85), de
gemiddelde follow-up 105 maanden (5.3-233). De ge-
middelde MSTS-100 bedroeg 86 (40-100, mediaan
90). De gemiddelde HHS was 90 (51-100; mediaan
95). Locale recidieven werden niet gevonden. Geen
röntgenopname liet protrusie zien, wel toonden alle
röntgenfoto’s kraakbeenverlies; gemiddelde migratie
cup: proximaal 0,7 mm en superieur 0,9 mm, dit echter
zonder klachten en functieverlies.

Conclusie: 
Resultaten van bipolaire heupprotheses na proximale fe-
murresectie tonen goede lange termijn resultaten, met
name geen protrusie.

J.A.M.J. van Leeuwen, P. van der Woude, P.D.S. Dijkstra,
A.H.M. Taminiau
Afdeling Orthopedie, Leids Universitair Medisch Centrum,
Leiden

Patiënt gebonden kenmerken ( aantal nevendiagnosen),
diagnostische kenmerken  (CRP, Leucocytengetal,
bezinking, temperatuurbeloop), aantal consulten en het
beloop werden met elkaar vergeleken. De uitkomst
werd uitgezet tegen het delay (meer of minder dan 24
uur). Als maatstaf werden een pijnvrij, normaal functio-
nerend gewricht en genormaliseerde ontstekingswaar-
den gehanteerd. 

Resultaten
Een delay van meer dan 24 uur bij de heup patiënten
groep (n=4) resulteerde in alle gevallen tot destructie
van het gewricht leidend tot gewrichtsvervanging of

Inleiding en vraagstelling
Septische arthritis, bij patiënten die immuunsuppressiva
gebruiken, wordt soms gemaskeerd. Dit en multi-morbi-
diteit kunnen invloed hebben op de besluitvorming ten
aan zien van de behandeling. Middels een retrospectief
onderzoek hebben we getracht kenmerken te selecteren
die de uitkomst van de behandeling hebben beïnvloed.

Methode
In de jaren 1999 – 2003 zijn 19 patiënten behandeld
voor een septische arthritis van heup (n=7) of knie
(n=12). In alle gevallen ging het om patiënten die niet
eerder aan het aangedane gewricht geopereerd waren.

Retrospectieve studie naar de uitkomst van septische arthritis
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kophals resectie.  In deze subgroep bedroeg het delay
gemiddeld 3,75 dagen. In de kniegroep was er geen
duidelijk verschil in uitkomst te zien tussen de 2
groepen op basis van de indeling ten aanzien van delay.
Het aantal preoperatieve consulten lag in beide delay
subgroepen hoger

Conclusie
Indien patiënten verdacht worden van een arthritis van

de heup dient binnen 24 uur adequate behandeling  te
worden gestart om rampen te voorkomen. Dit
ongeacht bloedwaarden, temperatuurbeloop of neven-
diagnosen. Voor de kniegroep is de uitkomst onafhan-
kelijk van het ‘delay’. 

D.C. Pleyte, R.L. Diercks en M. Stevens. 
Afdeling Orthopedie, Academisch Ziekenhuis Groningen.

Knieprothesen geplaatst met behulp van computernavigatie zijn dikwijls te groot 

Introductie:
Kniefunctie na totale knieartroplastiek is direct gerela-
teerd aan de positie en de maat van de prothese. Recent
hebben verschillende studies aangetoond dat de uitlij-
ning van knieprothesen verbeterd bij computernavigatie.
Het doel van deze studie was om te bepalen of compu-
ternavigatie ook resulteert in een betere maatbepaling
van de prothese. Daartoe zijn conventionele tweedi-
mensionale (2D) templating, intraoperatieve planning
met CT-vrije computernavigatie en de daadwerkelijk
geplaatste prothesemaat met elkaar vergeleken.

Materiaal and methode:
Vijftien NexGen totaleknieprothesen (Zimmer,
Warsaw, Indiana, USA) zijn geplaatst met gebruikma-
king van het Brainlab VectorVision computernavigatie
systeem (Brainlab, München, Duitsland). De resultaten
van deze 15 knieën zijn vergeleken met een controle-
groep van 15 patiënten waarbij de prothese met con-
ventionele instrumenten was geplaatst en die dezelfde
radiologische destructie hadden. 
Pre- en postoperatief hebben vervolgens 2 onafhankelij-
ke waarnemers getemplate en de maat van de compo-

nenten ten opzichte van het bot beoordeeld (te groot,
correct, te klein).

Resultaten:
Voor 5 (30%) knieprothesen was de preoperatief
geplande maat verschillend van de maat die door het na-
vigatiesysteem werd voorgesteld. Postoperatief werden
6 femurcomponenten en drie tibiacomponenten in de
genavigeerde groep als te groot beoordeeld. 3 Van deze
genavigeerde knieën moesten doorbewogen worden als
gevolg van een beperkte flexie. Deze problemen werden
niet gezien in de controlegroep. 

Conclusie:
In ongeveer de helft van de gevallen waren de genavi-
geerde prothesen groter dan men zou verwachten aan
de hand van de grootte van het bot. In 3 gevallen (20%)
leidde dit tot complicaties.

E. van der Linden-vd Zwaag, E.R. Valstar en R.G.H.H. Nelissen
Afdeling Orthopedie, Leids Universitair Medisch Centrum,
Leiden

Beperkte beweging van mobiele lagers in totaleknieprotheses

Inleiding
Fluoroscopie studies van totale knieën hebben aange-
toond dat de femurcomponent grillig beweegt ten
opzichte van de tibia tijdens dynamische activiteit. Het
is echter nog steeds onbekend in hoeverre het polyethy-
leen lager beweegt ten opzichte van de tibiacomponent
tijdens deze bewegingen.

Methode
Wij maken gebruik van een fluoroscopietechniek dat
met behulp van een marker model van het lager nauw-
keurig de 3D beweging kan registeren. In deze studie
werd de NexGen LPS mobile (Zimmer, Warsaw, USA)
geëvalueerd welke een endo-, en exorotatie van 25º
toelaat. Tijdens de operatie werden 4 tot 5 tantalum

markers in het lager aangebracht. CAD-modellen
werden gebruikt om de 3D posities van de femur en
tibia componenten te bepalen. Zes patiënten voerden 6
maanden post-operatief een opstapbeweging uit
(hoogte 18 cm) gedurende een fluoroscopie belichting.
Vervolgens werden de relatieve posities tussen de tibia-
en femurcomponenten en tibiacomponent en het
mobiele lager uitgerekend.

Resultaten
In alle gevallen roteerde de femurcomponent significant
minder rond de axiale as dan het mobiele lager. Bij 2
patiënten, roteerde het mobiele lager geheel niet en
‘slipte’ de femurcomponent ten opzichte van de tibia-
component. 
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Conclusie
Deze studie laat zien dat rotatie van het mobiele lager
zeer beperkt is of zelfs afwezig is. Dit kan resulteren in
een toename van de slijtage van het lager en kan leiden
tot slechte resultaten op de langere termijn.

E.H. Garling, B.L. Kaptein, R.G.H.H. Nelissen, E.R. Valstar
Leids Universitair Medisch Centrum, Afdeling Orthopaedie,
Postbus 9600 J11-S, 2300 RC Leiden, Email:
e.h.garling@lumc.nl

Huidbewegingsartefacten bepaald met fluoroscopie bij patiënten met een totale-
knieprothese

Inleiding
Gewoonlijk wordt knie kinematica geanalyseerd door
gebruik te maken van de registratie van huidmarkers
door 3D camerasystemen. Er treden echter grote meet-
fouten op door huidbewegingen. Het doel van deze
studie was om met behulp van fluoroscopie de
beweging van markers ten opzichte van het bot te kwan-
tificeren bij patiënten met een totale knieprothese
(NexGen, Zimmer, Warsaw IN).  

Methode
Zes patiënten werden geïncludeerd. Tijdens de operatie
werden tantalum markers geïmplanteerd in de femur en
de tibia. De ‘huidmarkers’ waren bevestigd op platen
die geplaatst werden aan de laterale zijde van de femur
en frontale zijde van de tibia met een Velcro band. De
patiënten maakten een opstap voor een fluoroscopie
systeem (Toshiba Infinix-NB: Toshiba, Zoetermeer,
The Netherlands). De relatieve 3D beweging tussen
huidmarkers en de markers in het bot werden bepaald
gebruik met een eerder beschreven fluoroscopie
techniek (Garling et al, 2004).

Resultaten
Huidbewegingsartefacten waren voor de femur markers
3 maal groter dan voor de tibia markers. De maximum
verschillen waren 9.1, 12.9 en 10.5 mm langs respectie-
velijk de x, y, en z richting. De mate van knieflexie
bepaald met de huidmarkers was significant minder dan
wanneer deze bepaald werd met behulp van de botmar-
kers. Ook was de abductie van de tibia ten opzichte van
de femur significant minder. 

Discussie/conclusie
Dit is de eerste studie die nauwkeurig de relatieve bewe-
ging tussen huidmarkers en botmarkers heeft bepaald
zonder gebruik te maken van corticale pennen. Een be-
trouwbare schatting van de 3D kinematica van het skelet
met behulp van huidmarkers kan niet verkregen worden
en beperkt de toepasbaarheid van bewegingsanalyse voor
de klinische praktijk en biomechanica onderzoek.

E.H. Garling, W. Barendregt, B.L. Kaptein, R.G.H.H. Nelissen,
E.R. Valstar
Leids Universitair Medisch Centrum, Afdeling Orthopaedie.

Inleiding
Met enige regelmaat wordt er artrose gezien van het
kniegewricht na het verrichten van een geslaagde
voorste kruisbandreconstructie. In deze studie is
gekeken naar het ontstaan van artrose in de periode na
de reconstructie en factoren die mogelijk van invloed
kunnen zijn hierop. 

Patiënt en methode:
Het betreft een retrospectieve studie waarin 188
patiënten tussen april 1995 en maart 2003 een artrosco-
pische reconstructie hebben ondergaan van de voorste
kruisband met een patellapees autograft. Exclusiecriteria
voor deze studie waren bilaterale reconstructies, (ver-
sterkende) extra-articulaire kruisbandplastieken, multi-
ligamentreconstructies, begeleidende posterolaterale
hoekreconstructies, tibiakop-osteotomieën en revisie-
operaties. Hierdoor werden 23 patiënten niet geïnclu-
deerd, waaronder 10 patiënten die een revisieoperatie

hadden ondergaan en 21 lost to follow-up.
Uiteindelijk werden er 144 patiënten na geslaagde re-
constructie geïncludeerd.  
De populatie bestaat uit 108 mannen (75%) en 36
vrouwen (25 %). Het betreft 74 linker en 70 rechter
knieën. De gemiddelde leeftijd ten tijde van de operatie
was 32,1 jaar (16-54). De gemiddelde tijd tussen
operatie en follow-up bedroeg 3,9 jaren (1,1-8,9). De
gemiddelde tijd tussen het trauma en de reconstructie
bedroeg 4,3 jaren (0,3-25,9).
Voor de beoordeling van voortgang van de artrose werd
gebruikt gemaakt van standaard staande AP en laterale
röntgenopnames.

Resultaten
Van alle patiënten hadden 97 (67.4%) geen en 47
(32,6%) wel tekenen van postoperatieve artrose. Van de
47 patiënten die tekenen van artrose hadden waren er
24 die reeds preoperatief röntgenologische verschijnse-

Degeneratie van het kniegewricht na voorste kruisbandreconstructie
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DE ORTHESE DIE BEWEGING BRENGT IN DE BEHANDELING VAN EPICONDYLITIS LATERALIS.
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Van alle sarcomen van het bekken zijn de chondrosarco-
men het frequentst. Chirurgie is de voorkeur behande-
ling, echter het risico van een lokaal recidief is hoog. Het
doel van deze studie was onderzoek naar het beloop van
bekken chondrosarcomen met en zonder recidief.

Materiaal en methode
83 Chondrosarcomen van het bekken chirurgisch
behandeld met curatieve intentie uit Leiden en
Birmingham werden onderzocht (ilium 20, acetabulum
41, pubis 22). Surgical Stage IA 6, IB 33, IIA 3, IIB 41.
Man / vrouw verdeling 46/37. Gemiddelde leeftijd
43.5 jaar (18-78). Gemiddelde follow-up 87.3 maanden
(38-296).

Resultaten
Limb-salvage werd uitgevoerd bij 65 patiënten, hemi-
pelvectomie in 18. De chirurgische grens was intralae-
sionaal 21(inclusief resecties met contaminatie),
marginaal 42 en ruim 20. 52 patiënten bleven zonder
recidief (intralaesionaal 11, marginaal 27, ruim 14),
negen overleden tgv metastasen. Van de 31 patiënten
met lokaal recidief overleden er 18. Bij 19/31 patiënten
het lokaal recidief werd gereseceerd, 12 bleven zonder
tweede recidief, maar  4 kregen metastasen.
The 5-year cumulatieve overleving van de gehele groep
bedroeg 72%. Alle patiënten met IA of IIA laesies over-
leefden. 5/33 Patiënten met IB en 22/41 IIB laesies
gingen dood. 30 Van de 41 van IIB laesies kwamen voor

Elleboogprothese: langetermijnresultaten

Inleiding
Het plaatsen van een totale elleboogprothese is een goed
geaccepteerde behandeling van het pijnlijke elleboogge-
wricht bij rheumatoïde arthritis. Wij presenteren hier de
eerste prospectieve studie naar de Souter-Strathclyde totale
elleboogprothese (Stryker Howmedica Osteonics®,
Limerick, Ireland). 

Methode
Tussen juni 1982 en december 2000 zijn er 204 totale
elleboogprothesen geplaatst bij 166 patiënten met
rheumatoïde arthritis. Alle patiënten zijn prospectief
gevolgd. De gemiddelde follow-up duur was 6,4 jaar. 

Resultaten
Ten tijde van de laatste follow-up waren slechts 6 van de
204 ellebogen pijnlijk in rust. Tien patiënten (10
ellebogen) zonder voorafgaande klachten van de nervus
ulnaris ontwikkelden na de operatie paresthesieën in het
traject van deze zenuw. Patiënten met rustpijn en
klachten van de nervus ulnaris voor de operatie, hadden
een significante kans deze symptomen ook na de
operatie te ontwikkelen. Vierentwintig elleboogprothe-

sen zijn gereviseerd vanwege aseptische loslating van de
humeruscomponent (10x), aseptisch loslating na een
fractuur (6x), dislocatie (4x), diepe infectie (2x),
beperkte beweging (1x) en een humerus fractuur vlak
boven de prothese (1x). Eén prothese werd verwijderd
vanwege aseptische loslating en acht protheses werden
verwijderd vanwege diepe infectie. Vijf andere protheses
hadden radiologische loslating bij de laatste follow-up.
De survival van de prothese is 77,4 % na 10 jaar en 65,2 %
na 18 jaar.

Conclusie
Het plaatsen van totale elleboogprothesen is geassocieerd
met veel complicaties en is daarom slechts geïndiceerd bij
patiënten met duidelijke lichamelijke beperkingen van de
elleboog. De resultaten van de Souter-Strathclyde
prothese zijn vergelijkbaar met andere typen elleboog-
prothesen, maar aseptische loslating van de humeruscom-
ponent is nog steeds een probleem.

J.C.T. van der Lugt, R.B. Geskus, P.M. Rozing
Afdeling orthopedie, Leids Universitair Medisch Centrum

Chondrosarcoma van het bekken, lokaal recidief en follow-up.

len hadden van artrose. Van deze 24 waren er 12 stabiel
gebleven en 12 progressief. Bij 23 patiënten was de
artrose een nieuwe bevinding. In totaal waren er 35
(24,3%) patiënten met progressie van artrose na voorste
kruisbandreconstructie.
Geslacht, preoperatieve meniscuspathologie, Body
Mass Index of postoperatieve Tegnerscore hadden geen
duidelijke invloed op de progressie. 
Patiënten met een leeftijd boven de 45 jaar ten tijde van
de operatie hadden wel evident meer progressie
(p=0.008), evenals patiënten waarbij het interval tussen

de laesie en reconstructie van de voorste kruisband
langer was dan twee jaren (p=0.027).

Conclusie
Er is een duidelijke positieve correlatie van de progressie
van artrose met het toenemen van  de leeftijd ten tijde
van operatie of een langer interval tussen laesie en
voorste kruisbandreconstructie.

L. van Rozen, E.A. Campagnard, M.R. Veen, J.J.A.M. van Raaij 
Martiniziekenhuis Groningen
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in het acetabulum. Het voorkomen van metastasen was
significant voor de overleving, niet het voorkomen van
lokaal recidief. 
Positieve snijvlakken verhoogden het risico op lokaal
recidief significant. Intralaesionale resectie, naast hoge
gradering, was een negatieve prognostische factor voor
lokaal recidief. Echter, chirurgische snijvlakken waren
niet significant voor het optreden van metastasen of
overleving.

Conclusie:
Ruime resecties, verkleinen de kans op lokaal recidief en
hoewel niet significant ook indirect het risico van meta-
stasering. Bij een lokaal recidief moet zomogelijk een
resectie hiervan worden overwogen.

Taminiau A.H.M., Grimer R. Somville J.
Afdeling orthopedie, Leids Universitair Medisch Centrum

Open synovectomie versus prothese van de elleboog bij rheumatoïde arthritis

Inleiding
Indien bij RA (Rheumatoïde Arthritis) patiënten met
ernstige gewrichtsbeschadiging van de elleboog conser-
vatieve therapie onvoldoende verbetering geeft, kan
operatief worden ingegrepen. De twee meest uitgevoer-
de ingrepen zijn een synovectomie (SYN) of plaatsing
van een elleboogprothese (TEA, Totale Elleboog
Artroplastiek). Onderhavig onderzoek had als doel na te
gaan welke van de twee ingrepen bij patiënten met RA
met matig tot ernstige beschadiging van de elleboog, op
de lange termijn de beste resultaten oplevert aangaande
pijn, functie en optreden van complicaties.

Methode
Er werd een nieuwe studiemethode toegepast, waarbij
de operatieresultaten worden vergeleken van verschil-
lende standaardbehandelingen voor hetzelfde medische
probleem uitgevoerd in verschillende ziekenhuizen: de
retrospectief gecontroleerde studie van standaard be-
handelingen (rCSST). RA patiënten ouder dan 40 jaar
die van 1 juni 1982 tot 1 juni 1994 in het SVZ een sy-
novectomie van de elleboog ondergingen (n=71) en in
het LUMC een elleboogprothese kregen (n=67),
werden voor nader onderzoek opgeroepen.

Resultaten
Na een gemiddelde follow-up van 7 jaar voor beide
groepen bleken 24 patiënten uit de SYN groep
overleden te zijn en 14 patiënten uit de TEA groep,
daarnaast weigerden respectievelijk 4 (SYN) en 3 (TEA)

patiënten mee te werken aan de studie. De TEA groep
(n=45, mediane leeftijd 69 jaar) liet een significant
hogere actieve flexie zien dan de SYN groep (n=40,
mediane leeftijd 71 jaar). Ook pijn tijdens bewegen was
significant lager en de functionele elleboog score was
significant hoger voor de TEA groep. Echter, het aantal
complicaties waarvoor reinterventie nodig was bleek
hoger voor de TEA groep: 9 reoperaties in verband met
aseptische loslating, 2 wegens humerus- en ulna-
fracturen, infectie 2, subluxatie 1 en 1 in verband met
wondproblemen. Na SYN werd uiteindelijk bij 5
ellebogen alsnog een TEA geplaatst, werd een resyno-
vectomie uitgevoerd in 2 gevallen, werd ulnaropathie
gevonden in 2 gevallen en moest bij 1 patiënt doorbe-
wogen worden.

Conclusies
Na TEA werd een grotere beweeglijkheid, een betere
elleboogfunctie, en minder pijn  tijdens bewegen
gevonden, in vergelijking met de SYN groep. Echter, na
het plaatsen van een elleboogprothese treden nog te
vaak complicaties op, o.a. loslating en infectie. Vandaar
dat nog gewerkt zal moeten worden aan een beter
prothese-ontwerp, alvorens elleboogprotheses routine-
matig op grotere schaal geplaatst kunnen worden. 

YA de Boer, JMW Hazes, WPCA Winia en PM Rozing. 
Afdelingen Orthopedie van LUMC, Erasmus Medical Center
Rotterdam en Slotervaart Ziekenhuis Amsterdam.
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school’ is een wetenschappelijke verhandeling over in-
novatieve ontwikkelingen op het gebied van de behan-
deling van thoracolumbale fracturen. Het is een lijvig
proefschrift, met 13 hoofdstukken, waaronder een leuk
interview met de ‘éminence grise’ Frits Magerl en 10
‘peer reviewed’-artikelen in vooraanstaande tijdschriften
als Spine, Journal of Bone and Joint Surgery en Journal
of Biomedical Materials Research.

Gezien het zeer fors groeiende aantal wervelkolomope-
raties in de hele wereld (met meer dan 30% per jaar) en
de daar-bij samenhangende hoge ‘citation index’ van
Spine en andere wervelkolomtijdschriften is het zeer
waardevol voor de Nederlandse orthopedie om te zien

dat er wetenschappelijk onderzoek op dit niveau in
Nederland verricht wordt. Wat dat betreft wordt in het
algemeen de wervelkolomchirurgie door orthopeden in
Nederland nadrukkelijk onderbelicht. Volgens de proef-
schriftstelling van Verlaan zullen een aantal lezers dit
proefschrift inderdaad SPAM vinden, maar dat is dan
wel heel nadrukkelijk ten nadele van die lezer.

In hoofdstuk 2 wordt een systematische review van de
literatuur gepresenteerd van 190 artikelen betreffende
de behandeling van thoracolumbale fracturen. Dit zeer
uitgebreide onderzoek moet een monnikenwerk
geweest zijn, en zoals wel vaker is, de conclusie enigszins
voorspelbaar: ‘evidence based guidelines’ voor de be-
handeling van fracturen van de thoracolumbale wervel-
kolom bestaan niet. De klinische resultaten zijn in het
algemeen goed, maar het valt niet te zeggen welke
techniek (met name anterieur of posterieur) de beste is.
Dit is waarschijnlijk ook het gevolg van het feit dat er
veel verschillende soorten fracturen zijn en dat de co-
hortstudies hierin onvoldoende onderscheid kunnen
maken. Ook al zijn er geen ‘randomized controlled
trials’ die bepaalde antwoorden kunnen geven, het
gezonde verstand en consensus (bijvoorbeeld de CBO-
richtlijn traumatische thoracolumbale fracturen) kun-
nen ons natuurlijk wel een heel eind op weg helpen.

Hoofdstuk 3 biedt een interview met Professor Magerl,
een van de eersten die de operatieve behandeling van
thoracolumbale fracturen stimuleerde en samen met
Walter Dick de spinale fixateur interne heeft ontwikkeld.
Het is interessant om te zien dat hij de ontwikkeling van
het aparte specialisme wervelkolomchirurgie gestalte
heeft gegeven.

De volgende vier hoofdstukken betreffen kadaverstu-
dies, waarbij in een tweetal kadaverseries op gecontro-
leerde wijze fracturen werden gecreëerd. Vervolgens
werden deze fracturen behandeld met een vertebroplas-
tiek met calciumfosfaatcement. Deze techniek betrof
het via een pedikel introduceren van een ballon tot in
het corpus vertebrae, het opblazen van de ballon en
daarmee het creëren van een holte in het corpus. Het

Proefschriftbesprekingen

J.J. Verlaan. Less invasive surgical treatment of traumatic thoracolumbar fractures.
Academisch Proefschrift, 13 mei 2004, Universiteit van Utrecht.
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J.J. Verlaan. Less invasive surgical treatment of traumatic thoracolumbar fractures.
Academisch Proefschrift, 13 mei 2004, Universiteit van Utrecht.
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verbrijzelde spongieuze bot werd daarmee naar de
periferie geïmpacteerd. De contouren van de wervel
werden hierdoor deels gereconstrueerd waarna de ballon
werd verwijderd en de ontstane holte opgevuld werd met
het calciumfosfaatcement. Nadrukkelijk werd voor deze
serie calciumfosfaatcement (CPC) gebruikt en niet het
PMMA-cement (kortweg PMMA) dat bij de osteoporo-
tische fracturen populair is. Mechanisch bleek CPC equi-
valent aan PMMA voor wat betreft de compressieweer-
stand, maar CPC heeft betere biocom-patibiliteit, is
afbreekbaarheid en heeft in tegensteling tot PMMA oste-
oconductieve eigenschappen. Dit zijn stuk voor stuk
voordelen bij de gemiddeld jonge patiënten met thoraco-
lumbale fracturen. De genoemde 4 hoofdstukken laten
zien dat met deze techniek het mogelijk is om de fractuur
deels te reponeren en adequaat de holte te vullen met
CPC. Lekkage van het cement naar het spinale kanaal
(een veel gevreesde complicatie met name bij het PMMA
bij osteoporotische fracturen) vormt een beperkt
probleem. De verklaring hiervoor is dat de gecreëerde
holte onder lage druk gevuld werd met het CPC in te-
genstelling tot de vertebroplastieken met PMMA-cement
bij osteoporotische inzakkingsfracturen. Het bleek dat de
wervel partieel gereponeerd kan worden met gebruikma-
ken van de opblaasbare ballonnen en dat het effect
hiervan aanmerkelijk verbeterd werd door het gelijktijdi-
ge gebruik van een posterieur pedikelschroeffixatiesys-
teem. De eindplaat (die meestal fors ingezakt is) kon
partieel worden gereponeerd. Dit is klinisch van belang
omdat uit het proefschrift van collega Öner naar voren is
gekomen dat de discusdegeneratie en inzakking na een
fractuur een belangrijke bijdrage leveren aan de posttrau-
matische kyfosering. Deze 4 experimentele studies
worden afgesloten met hoofdstuk 10 waarbij een pro-
spectieve trial werd verricht bij 20 patiënten. De resulta-
ten zijn veel belovend, maar het bleek dat in de patiënten-
groep wat vaker cement-lekkage naar het spinale kanaal
optrad dan in de experimentele studie.

Al met al zouden de genoemde studies al voldoende zijn
voor een goed proefschrift, echter collega Verlaan is
verder gegaan. Hij heeft vervolgens een nieuwe 3D-
röntgenmethode beschreven waarbij met behulp van
een beeldversterker driedimensionale intraoperatieve
beelden kunnen worden verkregen. De methode is
enigszins vergelijkbaar met een CT-scan waarbij een
draaiende beeldversterkende buis multipele opnames
van het object (de wervelkolom) maakt, om deze ver-
volgens als driedimensionaal beeld te reconstrueren.

Het voordeel boven CT-scan is dat de methode intra-
operatief bruikbaar is.

In hoofdstuk 8 en 9 wordt er vervolgens een geitenstu-
die verricht, waarbij het histologische effect van PMMA
en CPC wordt bestudeerd in vertebroplastiekmodellen
en de hitte-effecten van de 2 cementtypes worden be-
studeerd. Het bleek dat ook bij perforatie van de eind-
plaat er weinig tekenen zijn van discusdegeneratie na
gebruik van botcement in het corpus en dat CPC een
betere osteointegratie geeft dan PMMA. Dit laatste is
weinig verrassend. De hitteontwikkeling bij het polyme-
risatie proces van PMMA is ook bestudeerd: er blijkt
maar een beperkte (maar wel meetbare) temperatuur-
stijging te zijn in de aangrenzende discus en epidurale
ruimte bij het uitharden van PMMA in het corpus. Dit
heeft waarschijnlijk geen klinische consequenties.
Hieruit kan worden verondersteld dat PMMA en CPC
waarschijnlijk veilig zijn; maar dat CPC, in ieder geval
op theoretische gronden, voordeel heeft voor de relatief
jonge patiëntengroep met een thoracolumbale fractuur.

Tot slot wordt een brug geslagen naar de minimaal
invasieve behandeling van fracturen. Na repositie met
een transpediculaire externe fixatie van een thoracolum-
bale fractuur (via steekgaatjes) kan het corpus qua vorm
worden hersteld met de percutane transpediculaire
ballon-techniek waarna via dezelfde steekincisie transpe-
diculair het corpus kan worden opgevuld met CPC.
Hierna heeft het corpus weer voldoende compressie-
kracht, de voorste peiler van de wervelkolom is hersteld
en de externe fixateur zou kunnen worden verwijderd.
Deze techniek zou in de toekomst verder ontwikkeld
kunnen worden en een wezenlijke sprong richting
minimaal invasieve behandelingen van wervelfracturen
kunnen betekenen. 

Samenvattend:
Een zeer indrukwekkend proefschrift naar het gebruik
van nieuwe methoden om de voorste peiler van de wer-
velkolom te herstellen middels minimaal invasieve be-
handelingen. Collega Verlaan dient veel lof voor dit
proefschrift en hij is dan ook terecht cum-laude gepro-
moveerd. Natuurlijk straalt dit af op zijn promotoren
Professor Verbout en Professor Viergever en zijn copro-
motoren Öner en Dhert. Ik wil ze allen zeer hartelijk fe-
liciteren met dit prachtige proefschrift. 

Dr. M. de Kleuver
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In dit fraai vormgegeven boekje worden de resultaten
van een met hydroxyapatiet gecoate femursteel beschre-
ven ten aanzien van zowel de klinische uitkomsten als de
botveranderingen die rond de prothese optreden. Deze
botveranderingen worden niet alleen radiologisch be-
schreven, maar ook gekwantificeerd met botdichtheids-
metingen. Om de klinische resultaten beter te kunnen
evalueren is de bekende Oxford Hip Score gemodifi-
ceerd en geschikt gemaakt voor toepassing in Nederland.

Hoofdstuk 2 geeft een uitstekend overzicht van de
factoren die van invloed zijn op het succes van een on-
gecementeerde totaleheupprothese. Het materiaal van
eerste keuze is titanium (tegenover staal en kobaltch-
room) vanwege de betere biocompatibiliteit en lagere
elasticiteitsmodulus. Het gebruik van een taps toelo-
pende (‘tapered’) steel geniet de voorkeur van de auteur
vanwege de verminderde ‘stress shielding’ en de lage
frequentie van pijn in het bovenbeen (‘thigh pain’). Er
bestaan echter ook anatomische ontwerpen die weinig
botresorptie in het proximale femur laten zien en ook
een lage frequentie van ‘thigh pain’ hebben . Prothesen

met een poreuze coating die alleen proximaal op de
prothese is aangebracht leiden tot minder botverlies in
het proximale femur dan volledig gecoate prothesen.
Het toevoegen van een hydroxyapatiet coating aan de
prothese zou tot een verbeterde fixatie van de prothese
in het bot leiden. In de literatuur is hierover nog geen
eensgezindheid. De ervaring van de chirurg draagt
positief bij aan het succes van een totaleheupartroplas-
tiek (THA), evenals een goede instructie van de patiënt.
Over het gebruik van ongecementeerde prothesen bij
patiënten met een mindere botkwaliteit in het
proximale femur bestaat geen eensluidendheid.

Hoofdstuk 3 beschrijft de vertaling en validatie van de
Oxford Hip Score. Dit werd nodig gevonden omdat wat
de chirurg als een goed resultaat van een THA
beschouwt, niet altijd hetzelfde is als wat de patiënt er van
vindt. De gemodificeerde Oxford Heup Score blijkt een
waardevolle aanvulling op de gangbare heupbeoorde-
lingslijsten (Harris Hip Score, Merle d’Aubigné) omdat
de ervaring van de patiënt goed wordt weergegeven.

In hoofdstuk 4 wordt de Mallory-Head femurprothese
beschreven, waarbij het ontwerp ook wordt toegelicht:
de bedoeling is de metafyse te vullen en krachtsover-
dracht proximaal te laten plaatsvinden. Aan de poreuze
coating van het proximale gedeelte is een coating van
hydroxyapatiet (HA) toegevoegd om de toegroei van
bot naar de prothese te stimuleren. Een literatuurover-
zicht toont uitstekende langetermijnresultaten van de
Mallory-Head prothese, maar van de HA-gecoate versie
zou slechts 1 studie bekend zijn (in een vergelijking met
de Mallory-Head zonder HA coating). In hoofdstuk 7
wordt overigens toch een tweede vergelijkende studie
genoemd .

In hoofdstuk 5 worden de resultaten beschreven van
een groep van 152 primaire THA’s met de Mallory-
Head HA-gecoate prothese. De follow-upperiode
bedraagt 4,2 – 9,6 jaar. Wat opvalt in de patiëntenpopu-
latie is het grote aantal patiënten met coxarthrosis op
basis van heupdysplasie (63 van de 152 heupen).
Mogelijk wordt dit veroorzaakt door de lage gemiddel-
de leeftijd (ruim 55 jaar). Wellicht werd een ongece-
menteerde prothese alleen bij jongere patiënten
geplaatst, maar dit wordt niet toegelicht. Zowel de
klinische resultaten, die overigens niet met de in
hoofdstuk 3 beschreven Oxford Heup Score worden
gemeten, maar met de Harris Hip Score, als de overle-
ving van de prothese zijn uitstekend. Er wordt uitge-
breid ingegaan op de radiologische veranderingen in het

Taco Gosens. The Mallory-Head hydroxyapatite coated femoral prosthesis.
Studies on patient outcome, radiology and bone density. Academisch proefschrift,
18 november 2004, Universiteit Maastricht.
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bot rond de prothese die wijzen op botremodellering als
gevolg van de veranderde krachtsoverdracht na het
plaatsen van de prothese. Of deze remodellering plaats-
vindt in de vorm van endostale of periostale botvorming
hangt af van de wijze waarop de prothese de schacht
vult: een strakke vulling (‘tight fit’) leidt tot corticale hy-
pertrofie, een minder strakke vulling leidt tot endostale
botvorming. Dit bevestigt eerdere ervaringen met een
andere HA-gecoate prothese.

Hoofdstuk 6 beschrijft de resultaten van een groep van
63 primaire THA’s bij patiënten met coxarthrosis op
basis van heupdysplasie. Het wordt niet met zoveel
woorden gezegd, maar dit zijn dezelfde patiënten die
deel uitmaken van de in hoofdstuk 5 beschreven serie.
De evaluatie vond op dezelfde wijze plaats, met dit
verschil dat voor de klinische resultaten nu wel gebruik
is gemaakt van de Oxford Heup Score. Ook in deze
groep zijn de klinische resultaten en de overleving van
de prothese uitstekend, zodat terecht geconcludeerd
wordt dat de Mallory-Head femurprothese ook zeer
geschikt is voor patiënten met coxarthrosis op basis van
heupdysplasie. Het feit dat er wat meer patiënten zijn
die nog een stok nodig hebben of enigszins mank lopen
wordt verklaard door verminderde kracht in de heupab-
ductoren bij dysplasiepatiënten, een groter aantal
eerdere operaties en comorbiditeit (zoals vasculaire
claudicatio intermittens). De relatie tussen de radiologi-
sche kenmerken voor fixatie en de vulling van het
femorale kanaal wordt opnieuw aangetoond en lijkt niet
direct samen te hangen met het ontwerp van de
prothese (recht of anatomisch, kortere of langere steel).

In hoofdstuk 7 wordt een groep van 48 heupen be-
schreven, waarbij de standaard Mallory-Head femur-
prothese (met HA coating) werd gebruikt bij revisie-
operaties vanwege aseptische loslating van een eerdere
heupprothese. De Mallory-Head prothese werd
gebruikt als het botdefect in het proximale femur niet al
te groot was (Paprosky klasse 1 of 2, en 2 patiënten met
een klasse 3A defect). De follow-upperiode was 4 – 9,3
jaar. De evaluatie van de patiënten geschiedde op
dezelfde wijze als in de eerdere hoofdstukken. De
klinische resultaten zijn uitstekend en radiologisch was
er goede osseo-integratie van de prothesen. De radiolo-
gische veranderingen in het bot waren identiek aan de
veranderingen na primaire THA’s. De Mallory-Head
prothese is dus geschikt voor gebruik als revisieprothese

als het botdefect in het proximale femur niet te groot is.
Als groot voordeel van de hydroxyapatiet coating wordt
genoemd dat de gewrichtsruimte snel wordt afgesloten,
zodat polyethyleenpartikels niet in de femurschacht
terecht kunnen komen en daar aanleiding geven tot
osteolyse. Dit wordt gestaafd met de bevinding dat bij
patiënten met duidelijke polyethyleenslijtage geen
tekenen van botresorptie worden gezien, proximaal
noch distaal. Hoewel ik het afdichtingeffect (‘sealing
effect’) van hydroxyapatiet van harte onderschrijf, kan
deze conclusie niet niet op grond van de beschreven
studie worden getrokken. Daarvoor zullen ‘retrieval’-
studies moeten worden verricht.

Hoofdstuk 8 beschrijft nogmaals de in de hoofdstukken
5, 6 en 7 genoemde patiëntengroepen en maakt een
vergelijking tussen de 89 standaard primaire THA’s, de
63 THA’s na heupdysplasie en de 48 revisieoperaties.
Pijnvermindering en overleving van de steel waren ver-
gelijkbaar. De groep primaire THA op indicatie van een
primaire coxarthrosis scoorde betere functionele resul-
taten dan de andere groepen (minder manken e.d.). De
relatie tussen vulling van het femorale kanaal en de bo-
tremodellering wordt nog eens onderstreept.
Hoofdstuk 9 is een vergelijkende studie naar botverlies in
het femur bij de Mallory-Head en de ABG heupprothe-
sen met behulp van DEXA-metingen. Voor het eerst
wordt aangetoond dat het verlies van botmassa in het
proximale femur na een THA afhankelijk is van de pre-
operatief gemeten botdichtheid in wervelkolom, heup en
distale radius. Het belang van de preoperatieve botkwali-
teit (bij patiënten bij wie een ongecementeerde THA
wordt overwogen, KO) is hiermee duidelijker vastge-
steld. Het botverlies in Gruen zones 4 en 7 was minder bij
de Mallory-Head prothese dan bij de ABG prothese.

In hoofdstuk 10 worden de resultaten en conclusies nog
eens op een rij gezet, waarna nog samenvattende hoofd-
stukken volgen.

Er is voor gekozen om de artikelen die de basis voor het
proefschrift vormen integraal in de vorm van hoofdstuk-
ken over te nemen. Hierdoor is nogal wat overlap ont-
staan, met name in de hoofdstukken 4 t/m 8, en is het
boekje aan de lijvige kant. De conclusies zijn niettemin
helder en consistent. Taco, mijn complimenten.

C.J.M. Oosterbos
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M.P. Arnold. Spotlight on crucial details in anterior cruciate ligament surgery -
About tension, position and twist. 05-11-2004, Universiteit van Nijmegen

Het proefschrift waarop Arnold promoveerde op 05-
11-04 is niet alleen een wetenschappelijk leesbaar stuk;
het vertelt ook een orthopedisch levensverhaal en maakt
nogmaals duidelijk hoe belangrijk het is op de juiste tijd
de juiste mensen in het vak tegen te komen. Met de
hulp van vele voorste kruisbandspecialisten waaronder
Amis, Müller, Biedert, Van Kampen en Blankevoort
worden diverse vraagstukken uitgewerkt. 

De belangrijkste onderwerpen betreffen de plaatsing,
de spanning en de invloed van rotatie van het transplan-
taat om zijn lengte-as op de mechanische eigenschap-
pen van de voorste kruisbandplastiek. Deze mechani-
sche eigenschappen werden tijdens de ingreep gemeten
met een hiervoor in Nijmegen ontwikkelde meetme-
thode. Rotatie van het transplantaat om zijn lengte-as
bleek geen invloed te hebben op de klinische stabiliteit.
Er werden 2 patronen waargenomen in de krachtcurves
van de plastiek, welke mogelijk afhankelijk waren van de
femorale plaatsing (gemeten met peroperatieve door-
lichting) van het transplantaat. Helaas is dit de enige
klinische studie in dit proefschrift met een relatief kleine
patiëntengroep. Hierbij blijven veel onverklaarbare data
staan. De invloed van meniscectomie en de duur van het

bestaan van de knie-instabiliteit (periode tussen letsel en
operatie) worden helaas niet genoemd. In de studie naar
de plaatsing van het transplantaat in het femur wordt ter
discussie gesteld of de femorale tunnel niet beter door
een anteromediale portal kan worden geboord (met de
knie in hyperflexie). Daarmee zou een meer anatomi-
sche plaatsing verkregen kunnen worden meer lateraal,
horizontaal en laag in de laterale femurcondyl. De
klinische (in vivo) manifestatie van deze waarneming
zou een voor de hand liggend vervolgonderzoek
kunnen zijn geweest.

De hoofdstukken 4 en 5 behandelen de spanning op de
natuurlijke voorste kruisband en de gereconstrueerde
voorste kruisband, opnieuw in kadaverstudies. Ook
hierbij blijven nog veel vragen onbeantwoord, onder
andere: ‘wat is de invloed van de intacte achterste
kruisband op de in veel gevallen dikkere voorste kruis-
bandplastiek’. Het zou interessant zijn te weten wat de
druk tussen voorste kruisband en achterste kruisband is
in maximale flexie en in hyperextensie. Ook is niet zeker
of de conclusie vanuit kadaverstudies rechtstreeks
kunnen worden geëxtrapoleerd naar de kliniek. Arnold
suggereert een verbetering van de positionering met
een 2-incisietechniek (lateraal). Een andere conclusie
had kunnen zijn om doorlichting toe te passen bij de
plaatsing van het femorale kanaal (zoals ook bij zijn
studies is toegepast).

De invloed van Amis is goed te constateren in hoofdstuk
6: door cyclische belasting ontstaat vroegtijdige vermin-
dering van de stabiliteit na reconstructie. Dit onder-
graaft de klinische relevantie van eerdere hoofdstukken
en zet tevens vraagtekens bij de huidige tendens van
vroegtijdige belasting na voorste kruisbandreconstruc-
tie. Het proefschrift heeft zoals het eigenlijk ook hoort
opnieuw aangetoond dat er nog veel onderzoek nodig
is en dat ‘current practice’ niet ondersteund wordt door
‘evidence based research’. 
Een felicitatie voor het team van Arnold en Van Kampen
is zeker op zijn plaats. In de veelheid van voorste kruis-
bandstudies zijn zij er in geslaagd om basale onderzoe-
ken in toonaangevende tijdschriften te publiceren.

Burt Klos
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Vraagstelling Patiënten met het idiopathisch ‘frozen
shoulder syndroom’ behandeld met ‘supervised neglect’
bereiken een pijnloze en betere beweging binnen een
kortere tijd dan zij die intensieve fysiotherapie met
passieve rek- en mobilisatieoefeningen ondergaan.

Opzet Quasi-experimentele opzet met een opvolgend
cohort als controlegroep met een follow-up van 2 jaar.

Locatie Academisch Ziekenhuis Groningen.

Patiënten 77 patiënten (47 vrouwen en 30 mannen,
leeftijd 50 ± 6 jaar) met een idiopathisch ‘frozen shoulder’
syndroom gedurende minstens 3 maanden en meer dan
50% glenohumerale bewegingsbeperking. Exclusiecriteria:
trauma ipsilaterale schouder/arm, operatie in het schou-
dergebied (minder dan 2 jaar geleden), glenohumerale de-
formiteit of artrose en patiënten met diabetes mellitus.

Interventie Patiënten werden verdeeld in 2 groepen.
De eerste groep (‘supervised neglect’ met oefeninstruc-
ties binnen de pijngrens: SN) werd in de eerste 2 jaar
gevuld tot een totaal van 45 en de tweede groep (inten-
sieve fysiotherapie met passief rekken en actief oefenen
door de pijngrens: IF) in de 2 volgende jaren tot 32
personen. Follow-up 3 maandelijks tot 2 jaar.

Uitkomstmaat Constant score ( ≥ 80 werd gedefi-
nieerd als een normaal functionerende schouder) en
snelheid van herstel.

Resultaten: Geen uitvallers. Er waren geen essentiële
verschillen tussen de 2 groepen voor wat betreft geslacht,
leeftijd en duur van de aandoening vóór inclusie.
Bij begin van de studie waren er geen significante ver-
schillen (p< 0.05) in de Constant score; ook niet in de
subscores voor functie of pijn.
Significant hogere Constant score voor de SN_groep in
vergelijking tot de IF-groep op elk moment van follow-
up. Na 2 jaar, het eind van de follow-up, had 89% van de
SN en 63% van de IF-groep de vereiste Constant score
van 80 minstens bereikt. 64% van de SN-groep haalde

deze score overigens binnen 1 jaar tegen niemand in de
IF-groep.

Conclusies Het behandelingsresultaat van het idiopat-
hisch ‘frozen shoulder’ syndroom afgemeten met de
Constant score is significant beter en wordt sneller
bereikt voor de groep die voorlichting en oefeninstruc-
ties krijgt dan voor de groep die met intensieve fysiothe-
rapie behandeld wordt.

Commentaar De diagnose idiopathische ‘frozen shoulder’
wordt door verschillende medische disciplines frequent gesteld.
Dit artikel voorziet in een helder referentiekader om patiënten
op goede gronden een afwachtend beleid voor te stellen.
Deze studie laat vragen onbeantwoord:
• Had een aantal patiënten al fysiotherapie genoten

vóór inclusie in de studie?
• Was het wellicht verstandig geweest om naast de

Constant score ook een patiëntgerapporteerde uit-
komstmaat te evalueren? 

en roept nieuwe vragen op:
• Zou fysiotherapie (na de initiële fase) of intra-articu-

laire infiltratie (in de initiële fase) in een bepaalde
periode mogelijk wel zinvol zijn?

• Is er een plaats voor artroscopische release?
Aangaande de laatste vraag is het antwoord dat er
momenteel geen overtuigend bewijs bestaat dat chirur-
gisch ingrijpen het natuurlijk beloop positief verandert,
met name omdat een controlegroep in de betreffende on-
derzoeken veelal ontbreekt.1

Verder steunt het onderzoek voornamelijk op 1 peiler: de
Constant score. Recent werd echter geconcludeerd dat dit
niet de meest betrouwbaarste maat is voor evaluatie van een
‘frozen shoulder’ (na manipulatie onder narcose).2 Samen-
vattend is het een fraaie studie met een duidelijke boodschap. 

1. Chambler AFW, Carr AJ. Aspects of current management.
The role of surgery in frozen shoulder. J Bone Joint Surgery
2003;85B:789-95.

2. Othman A, Taylor G. Is the Constant score reliable in
assessing patients with frozen shoulder? 60 shoulders scored
3 years after manipulation under anaesthesia. Acta Orthop
Scand 2004;75:114-6.

Nederlands onderzoek in buitenlandse tijdschriften

Gentle thawing of the frozen shoulder: A prospective study of supervised
neglect versus intensive physical therapy
R.L. Diercks en M. Stevens Journal of Shoulder and Elbow Surgery Sept-Oct 2004;13:499-502.
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Voor meer productinformatie zie elders in dit blad.

*vergeleken met enoxaparine

Verbeter de
balans tussen
effectiviteit en

veiligheid*

Arixtra is een selectieve factor Xa remmer. Het is 2 maal
zo effectief als enoxaparine bij de preventie van veneuze
trombo-embolie na grote orthopedische ingrepen aan
heup en knie1. Dit terwijl het bloedingsrisico gelijk is2.
Door de pentasaccharide structuur veroorzaakt Arixtra

geen heparine geïnduceerde trombocytopenie, de zo-
genaamde HIT3. Hierdoor dienen bloedplaatjes alleen
aan het begin en eind van de behandeling te worden
gecontroleerd2. Arixtra brengt de effectiviteit en veilig-
heid in balans. Elke dag weer opnieuw. 
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Vraagstelling Wat zijn de minimale patiëntgerappor-
teerde uitkomstmaten die nodig zijn om de gezond-
heidstoestand na een totale heupartroplastiek vast te
leggen? 

Opzet Vergelijken van 5 scores (Oxford Hip Score,
WOMAC, SF-36, SF-12 en EQ-5D) uit 4 vragenlijsten
(SF-12 is een onderdeel van de SF-36). Het gaat om 2 voor
de ziekte specifieke (zoals de gevolgen van pijn en stijfheid
bij artrose) en 3 generieke (kwaliteit van leven) scores.

Locatie Academisch Ziekenhuis Utrecht.

Patiënten 147 patiënten werden gerekruteerd vanuit de
wachtlijst voor een totaleheupprothese. Het invullen
van de 4 vragenlijsten door de patiënten gebeurde pre-
operatief en 3 en 12 maanden postoperatief.
Exclusiecriterea: jonger dan 18 jaar, rheumatoïde
arthritis, niet kunnen invullen van de lijsten en een con-
tralaterale totaleheupprothese.

Interventie – (invullen van de vragenlijsten). 

Uitkomstmaat De 5 ingevulde scorelijsten, met ook het
vaststellen van de plafond- en bodemeffecten (plafond:
bij een maximale score en daarna verdere klinische ver-
betering kan de score niet stijgen; bodem: visa versa).

Resultaten De 12 maanden vragenlijsten werden door
114 patiënten (uitvallers: 22.5%; 71 vrouwen en 43
mannen, leeftijd 68 ± 10 jaar) adequaat ingevuld. ‘Mis-
sing values’ werden geaccepteerd bij de langere vragen-
lijsten; bij de WOMAC zelfs tot 60%.
Bij navraag bleken de patiënten die de vragenlijsten na
12 maanden niet retourneerden vaker een postoperatie-
ve complicatie te hebben doorgemaakt.
Alle scores met uitzondering van de SF-36 lieten een
significante verbetering zien na 1 jaar. De SF-36 en EQ-
5D scores na 1 jaar benaderden die van de normale
populatie waarbij echter later nog wel fysieke verbeterin-
gen optraden. Er was er sprake van een duidelijk pla-
fondeffect bij alle scores.

Conclusies Voor de evaluatie van een totaleheupartro-
plastiek worden de ziektespecifieke Oxford Heup Score
en de generieke SF-12 vragenlijsten aangeraden.
De SF-36 kan overwogen worden bij kleinere studies of
geringe veranderingen in gezondheidstoestand en de
EQ-5D bij de toepassing van nieuwe technieken om
o.a. de kosteneffectiviteit te bepalen.

Commentaar De Oxford Heup Score is de Nederlandse
uitgebreidere versie van de Oxford-12 score; maar de
Oxford-12 wordt in dit artikel dan weer de Oxford Hip
Score (OHS) genoemd.1 In deze studie worden ook de
WOMAC, SF-36 (SF-12) en EQ-5D vergeleken. Daar-
naast bestaan nog vele andere ziekte- en patiëntspecifieke
(heup)vragenlijsten (o.a . HSS, modified-HHS, Merle
d’Aubigné, AIMS, Mayo, Iowa, HAQ, MACTAR en
UCLA) en vele generieke vragenliisten (o.a. SF-36v2, SF-
12 v2, RAND-36 en VAS). Er zijn (te) veel scoresystemen
in de orthopedie en het wiel lijkt steeds in een andere versie
opnieuw uitgevonden te moeten worden. In dat licht is het
arbitrair te komen tot de keuze voor het onderzoeken van
een bepaalde score. Omdat de gemodificeerde Neder-
landse OHS ook vanuit de Utrechtse groep is opgesteld kan
een zekere bias niet worden uitgesloten. Als uitgangspunt
in deze studie is echter duidelijk gekozen voor patiëntge-
rapporteerde uitkomstmaten. Hierdoor het logisch is de
nog weinig gebruikte OHS (het perspectief van de
patiënt) de voorkeur te geven boven de meer populaire
Harris Hip Score (vooral oordeel vanuit het perspectief
van de arts).
Het is goed om te benadrukken dat de auteurs via
degelijke methodologie en statistiek tot heldere en prakti-
sche conclusies komen.

1. Hoefnagels NHM, Dhert WJA, Gosens T, Bulstra SK, de
Vet HCW, van Langelaan EJ, Okhuysen-Vonk S en Geesink
RGT. De Oxford Heupscore: een Nederlandstalige patiën-
tenvragenlijst ter evaluatie van het resultaat van een totale
heupoperatie. Ned Tijdschr Orthop 2002;9:5-16

C.C.P.M. Verheyen

Patient-reported outcome in total hip replacement: A comparison of five 
instruments of health status
M. Ostendorf, H.F. van Stel, E. Buskens, A.J.P. Schrijvers, L.N. Marting, A.J. Verbout en W.J.A. Dhert.
Journal of Bone & Joint Surgery (Br) 2004;86:801-8.
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■ eenvoudig te installeren
■ geveerd instelbare as-beweging in alle richtingen
■ 3-d instelmogelijkheden
■ kleinere diameter pennen
■ röntgen doorlaatbaar
■ dynamisatie
■ distractie en compressie
■ universele sleutel

■ eenvoudig te installeren
■ korte behandelingsduur
■ resultaat gelijk aan chirurgie
■ niet invasief
■ geen gips bij alternatieve immobilisatie

diverse
uitvoeringen beschikbaar

fracture management
Innovative Medical Devices - IMD B.V.

postbus 153, 5400 AD Uden

tel: 0413 244255, fax: 0413 244266 

info@imd-eur.com, www.orthopulse.nl

versnelde fractuurgenezing   

OrthoPulse®

innovatie in fixatie

FIXUS
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Tabel 1. ‘Juist/onjuist’-balans van de afgelopen 5 landelijke orthopedie-examens.

Examen jaar %-‘juist’ %-‘onjuist’ P-waarde*

2000 60 40 0.003

2001 63 37 0.000

2002 63 37 0.000

2003 56 44 0.071

2004 59 41 0.005

2000-2004 60 40 0.000

*chi-kwadraat toets

Het orthopedie-examen voor arts-assistenten in oplei-
ding bestaat uit 240 ‘juist/onjuist’-beweringen. Vanaf
eind jaren 70 werd de ‘juist/onjuist’ questionnaire
populair voor verschillende doeleinden. Deze manier
van examineren zou meer betrouwbaar, reproduceer-
baar en kostenbesparend zijn dan de meer complexe
multiple-choice items.1 Critici vonden echter dat met te
oppervlakkige kennis van zaken toch een voldoende
resultaat behaald kon worden, waardoor in de jaren 80
de ‘weet niet’-optie werd toegevoegd. Hierbij levert een
goed antwoord 1 punt op, de optie ‘weet niet’ 0 punten
en een fout antwoord 1 punt aftrek, waardoor gokken
zwaarder gestraft wordt en meer kennis vereist is voor
het halen van het examen.2 Tegenwoordig ontstaat er
echter steeds meer twijfel over de validiteit van deze
manier van examineren, vooral door de verschillen in er-
varingen van de examinandi met het toepassen van de
‘weet niet’-optie. Ook zou de ene examinandus zich
psychologisch geïntimideerd kunnen voelen door een
onjuiste balans in het aantal ‘juist’ en ‘onjuist’ antwoor-
den per examen, dan een andere.3
Het orthopedie examen, dat géén ‘weet niet’-optie en
dus geen negatieve puntenaftrek kent, zou dus volgens
de literatuur gehaald kunnen worden met een opper-
vlakkige kennis van zaken dan examens die deze optie
wel bevatten. Ook laten 4 van de 5 examens van de afge-

lopen jaren een behoorlijke ‘juist/onjuist’-disbalans
zien, met statistisch significant meer ‘juist’-antwoorden
(Tabel 1). Dus, examinandi, laat u zich op grond van de
historische orthopedie-examens niet bij voorbaat inti-
mideren doordat u meer ‘juist’ heeft aangekruist dan
‘onjuist’. En mocht u, ondanks dat slechts een opper-
vlakkige kennis benodigd is nog twijfelen over het
goede antwoord, dan heeft u statistisch de meeste kans
op een goed antwoord heeft als u ‘juist’ invult.

Met dank aan de onderwijscommissie voor de inzage in
de examen-antwoorden.

LITERATUUR

1. Albanese MA, Kent TH, Whithney DR. A comparison of the
defficulty, reliability and validity of complex multiple choice,
multiple response and multiple true-false items. Annu Conf
Res Med Educ 1977;16:105-110.

2. Koeslag JH, Melzer CW, Schach SR. Penalties in multiple-
choice and true-false quenstions. S Afr Med J 1983;63:20-2.

3. Anderson J. Multiple choice questions revisited. Med Teach
2004;26:110-3.

N.J.A. Tulp en J.H.M. Goosen

Commentaren

Het landelijke orthopedie-examen nader bekeken
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Dr. R.L. Diercks is per 1 september 2004 benoemd tot
hoogleraar Klinische sportgeneeskunde bij de Faculteit
der Medische Wetenschappen van de Rijksuniversiteit
Groningen (RUG). Tot zijn benoeming was hij ortho-
pedisch chirurg bij de afdeling orthopedie van het
Academisch Ziekenhuis Groningen (AZG). Hij is de
oprichter en voorzitter van het Centrum voor
Sportgeneeskunde van het AZG, een disciplineoverstij-
gend samenwerkingsverband tussen orthopedie, revali-
datie en chirurgie/traumatologie.
De leerstoel klinische sportgeneeskunde is de enige in
Nederland, en één van de weinigen in de wereld. De
RUG maakt hierdoor duidelijk dat het vakgebied sport-
geneeskunde een plaats heeft in de academie en dat het
ontwikkelen van een wetenschapsdomein vanuit dat
vakgebied een speerpunt is. In het nieuwe onderwijs-
curriculum zal sportgeneeskunde dankzij deze leerstoel
duidelijk hekenbaar aanwezig zijn.
Diercks richt zich in zijn onderzoek op het ziektever-
loop van patiënten met chronische en/of recidiverende
sportletsels. Hij doet onderzoek, samen met het
instituut voor bewegingswetenschappen, naar de
‘jumper’s knee’, zowel wat betreft biomechanische va-
riabelen als het effect van nieuwe behandelingen; naar
redenen van vroege uitval onder deelnemers van de Vier
Mijl van Groningen, naar de kosten en effectiviteit van
sportgeneeskundige behandeling, naar talentherken-
ning en naar parameters betreffende overtraining. Ook

wordt onderzoek van nieuwe houdings- en bewegings-
analyses gedaan bij knie- en schouderinstabiliteit.
Het Centrum voor Sportgeneeskunde is één van de op-
richters van het Landelijk Overleg Sport-en gezond-
heids Onderzoek (LOSO), een samenwerkingsverband
tussen de medische faculteiten van Maastricht, Utrecht,
de VU en Groningen, voor onderzoek op sport- en ge-
zondheidsgebied. Door het programma ‘Sport,
Bewegen en Gezondheid’ van ZonMw en vanuit VWS
worden een aantal sportgeneeskundige onderzoeken fi-
nancieel gesteund, en naast een ondersteuning in on-
derzoeksinfrastructuur verwacht hij volgend jaar
subsidie voor een aantal onderzoeksprojecten in samen-
werking met de andere ‘LOSO’ partners.
Dr. R.L. Diercks (Amsterdam, 1953) studeerde genees-
kunde in Leiden en promoveerde in 1987 aan de RU
Leiden op het proefschrift Synoviosarcoom. Na zijn
opleiding tot orthopedisch chirurg in Ziekenhuis
Leyenburg in Den Haag, werkte hij in het OLV
Gasthuis in Amsterdam (1986) en als orthopedisch
chirurg bij het Martini Ziekenhuis in Groningen (1986-
1994).Vanaf 1994 tot zijn benoeming als hoogleraar
was hij orthopedisch chirurg en chef de clinique bij het
Academisch Ziekenhuis Groningen. 

* Bewerking van internetpublicatie RUG

dr. A. de Gast

De Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) zal
tijdens de najaarsvergadering van 2005 voor de negende
maal de Mathijsenprijs uitreiken. De prijs bestaat uit een
legpenning, een oorkonde en een som geld. De prijs is
ingesteld om wetenschappelijke arbeid van de vereni-
ging te stimuleren. In aanmerking komen leden en bui-
tengewone leden van de NOV, waarbij de leeftijd van de
inzender de veertig jaren niet overschrijdt ten tijde van
inlevering van het wetenschappelijk werk.
De aanmeldingen zullen beoordeeld worden door een

jury, bestaande uit dr. B.W. Schreurs, dr. M. de Kleuver,
dr. C.J.M. van Loon en dr. J.B.A. van Mourik, secretaris
van de jury. U wordt verzocht uw wetenschappelijke
arbeid in viervoud in te sturen, voorzien van een kort
curriculum vitae met publicatielijst, motivatie waarom u
in aanmerking denkt te komen voor de prijs, en
eventuele referenties.
Inzendingen dienen vóór 1 mei 2005 in het bezit te zijn
van de secretaris van de jury, dr. J.B.A. van Mourik, se-
cretariaat NOV, Postbus 9011, 6500 GM Nijmegen.

Ron Diercks hoogleraar Klinische sportgeneeskunde*

Oproep voor aanmelding voor ‘Mathijsenprijs 2005’
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Sprekers en voorzitters:
Dr. C.F.A. Bos, orthopedisch chirurg, LUMC Leiden
Dr. W.J. Willems, orthopedisch chirurg, OLVG Amsterdam
Dr. A. de Gast, orthopedisch chirurg, VU Medisch Centrum Amsterdam
Dr. P.H. Wiersma, orthopedisch chirurg, Wilhelmina Ziekenhuis Assen
Prof. Dr. R.M. Castelein, orthopedisch chirurg, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Dr. J.A. v.d. Sluijs, orthopedisch chirurg, VU Medisch Centrum Amsterdam
Dr. A.F.M. Diepstraten, orthopedisch chirurg, Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam
Dr. R.J.B. Sakkers, orthopedisch chirurg, Universitair Medisch Centrum Utrecht
Dr. J.E.H. Pruijs, orthopedisch chirurg, Universitair Medisch Centrum Utrecht

Programma
9.00 - 10.00 Registratie en koffie

10.00 - 10.05  Welkom+ uitleg over de opzet van de dag
Dr. A. de Gast, voorzitter onderwijscommissie

10.05 - 11.00 Werkgroepbesprekingen o.l.v. ‘tutoren’
- Casus heupdysplasie
- Casus M. Perthes
- Casus voetafwijking ( klompvoet, pes adductus en metatarsus adductus)
- Casus congenitaal defect onderste extremiteit ( fibulahemimelie met anisomelie)

Voorzitters: dr. C.F.A. Bos en dr. P.H. Wiersma

11.00 - 11.30 Bespreking casus heupdysplasie en voordracht heupdysplasie
Prof. Dr. R.M. Castelein, Universitair Medisch Centrum Utrecht

11.30 – 11.50 Koffiepauze

11.50 - 12.15 Bespreking casus M. Perthes en voordracht M. Perthes
Dr. J.A. v.d. Sluijs, VUMC

12.15 - 12.40 Bespreking casus voetafwijking en voordracht klompvoet, pes adductus en metatarsus adductus
Dr. A.F.M. Diepstraten, Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam

12.40 - 13.05 Bespreking casus congenitaal defect onderste extremiteit en voordracht congenitale defecten 
onderste extremiteit  en anisomelie
Dr. R.J.B. Sakkers, Universitair Medisch Centrum Utrecht

13.05 - 14.00 Lunch

Voorzitters: dr. W.J. Willems en dr. A. de Gast

14.00 - 15.00 Werkgroepbesprekingen  o.l.v. ‘tutoren’
- Casus rotatieafwijking onderste extremiteit c.q. tibia vara
- Casus epifysiolyse heup
- Casus congenitale platvoet
- Casus congenitale bowing tibia/ congenitale tibia-pseudo-artrose

Deze CCOC-cursus staat in het teken van de kinderor-
thopedie. Zowel in de ochtend als in de middag wordt
gestart met een viertal casus die in werkgroepverband
besproken zullen worden. De casus worden vervolgens

door nationale experts plenair bediscussieerd. De cursis-
ten wordt dringend verzocht een laptopcomputer mee
te nemen aangezien de casus digitaal op de cursusdag
aangeleverd zullen worden.

Wintercursus CCOC vrijdag 4 februari 2005 in het AMC
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Programma
9.00 - 09.50 Registratie en koffie

9.50 - 10.00 Welkom+ uitleg over de opzet van de dag
Dr. A. de Gast, voorzitter onderwijscommissie

10.00 - 11.00 Bespreking in groepen o.l.v. ‘tutoren’.
- casus discusdegeneratie
- casus spondylolysis en spondylolisthesis
- casus HNP en wervelkanaalstenose

11.00 - 11.30 Bespreking casus + voordracht discusdegeneratie: conservatieve en  operatieve mogelijkheden   
Dr. M. de Kleuver, Sint Maartenskliniek, Nijmegen

11.30 - 12.00 Koffiepauze

12.00 - 12.30 Bespreking casus + voordracht HNP en kanaalstenose
Dr. W. Peul, Leyenburgziekenhuis, Den Haag

12.30 - 13.00 Bespreking casus + voordracht spondylolysis en spondylolisthesis  
Dr. A. van Ooij, UMC, Maastricht

13.00 - 14.00 Lunch

15.00 - 15.30 Bespreking casus rotatieafwijking onderste extremiteit en voordracht tibia vara en 
rotatieafwijkingen onderste extremiteit
Dr. J.E.H. Pruijs, Universitair Medisch Centrum Utrecht

15.30 - 16.00 Theepauze

16.00 - 16.30 Bespreking casus epifysiolyse heup en voordracht epifysiolyse heup
Dr. C.F.A. Bos, LUMC/ Juliana Kinderziekenhuis Den Haag

16.30 - 16.50 Bespreking casus congenitale platvoet en voordracht congenitale platvoet
Dr. A.F.M. Diepstraten, Sophia Kinderziekenhuis Rotterdam

16.50 - 17.15 Bespreking casus congenitale tibia-pseudo-artrose/ bowing tibia en voordracht congenitale 
tibia-pseudo-artrose en bowing tibia
Dr. J.E.H. Pruijs, Universitair Medisch Centrum Utrecht

17.15 - 17.20 Huishoudelijke mededelingen onderwijscommissie 
Sluiting en evaluatie, Dr. A. de Gast

Een dag over de wervelkolom. In de orthopedische prak-
tijk zullen zich veel patiënten melden met lage rugklachten,
met of zonder beenklachten. Veelal zal de orthopedisch
chirurg na gedegen anamnese, lichamelijk en aanvullend
onderzoek geen of een conservatieve behandeling instel-
len. Operatieve behandeling behoort nog altijd tot de uit-
zonderingen. Tevens zult u wervelfracturen ter behande-
ling krijgen of misschien doorsturen naar een centrum. In
een centrum voor wervelkolomchirurgie zullen de scolio-

se- en kyfosepatiënten operatief behandeld worden, con-
servatieve behandeling kan ook elders. De behandeling van
rugproblemen is de laatste jaren met ontwikkelingen in de
beeldvorming, minimale toegangschirurgie, computerna-
vigatie, behoud van beweeglijkheid en verbeterde fixatie-
technieken in een stroomversnelling geraakt. Met deze dag
wil de Onderwijscommissie u een ‘up to date’ overzicht geven
van de huidige inzichten en hiermee uw belangstelling wek-
ken voor dit boeiende aandachtsgebied in de Orthopedie.

Voorjaarcursus CCOC zaterdag 19 maart 2005 in het AMC
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14.00 - 15.00 Werkgroepbesprekingen o.l.v. ‘tutoren’
- casus idiopathische scoliose
- casus m. Scheuermann
- casus wervelfractuur

15.00 - 15.30 Bespreking casus + voordracht idiopathische scoliose 
Dr. L. van Rhijn, Maastricht

15.30 - 16.00 Theepauze

16.00 -16.30 Bespreking casus + voordracht m Scheuermann           
Dr. P. van Loon, Arnhem                                                                                                                       

16.30 - 17.00 Bespreking casus + voordracht wervelfracturen
Dr. F.C. Öner, UMC, Utrecht

17.00 - 17.15 Huishoudelijke mededelingen, evaluatie en sluiting
Dr. A. de Gast

Informatie over beide cursussen vindt u op www. boerhaavenet.nl en op de website van de NOV 
of via mevr. W.C. Stigter, W.C.Stigter@lumc.nl

De Anna-Prijs 2005 is toegekend aan dr. F.Cumhur
Öner, werkzaam op de afdeling Orthopedie van het
UMC Utrecht. Als belangrijkste reden geldt zijn uitste-
kend klinisch werk op het gebied van de chirurgische
behandeling van wervelkolomtraumata dat zich tot een

Annafonds maakt Anna-Prijswinnaar bekend

ORIVOO-project

veelbelovend speciaal programma in de Spine Unit heeft
ontwikkeld in het UMC Utrecht.
De Anna-Prijs 2005 wordt uitgereikt tijdens de NOV
vergadering op 13 januari 2005 te Veldhoven.

In opdracht van het College Voor Zorgverzekeringen
(CVZ) worden in het ORIVOO-project richtlijnen
voor de indicatiestelling en het verstrekkingsproces van
knie-, enkel-, elleboog- en polsorthesen opgesteld. Het
onderzoek wordt namens de Nederlandse Vereniging
van Artsen voor Revalidatie- en Physische Geneeskunde
(VRA) en de Nederlandse Orthopaedische Vereninging
(NOV) uitgevoerd door het Centrum voor Revalidatie,
AZG (door Prof. J.H.B. Geertzen en drs. J.M.
Hijmans) en de afdeling orthopedie van het AMC (door
dr. ir. L. Blankevoort en mevr. drs. J. Ursum). Het on-
derzoek wordt gecoördineerd door mevr. dr. Y.F.
Heerkens van het Nederlands Paramedisch Instituut.
Om het resultaat van het werk in de vorm van een con-
ceptrichtlijn te evalueren zal een toetsing in het werk-

veld uitgevoerd worden. Dit is uniek als het gaat om de
ontwikkeling van klinische richtlijnen. Wij nodigen u uit
om hierin te participeren.
U krijgt de richtlijn met een toelichting toegestuurd. U
kijkt of de richtlijn hanteerbaar is in uw klinische praktijk.
Middels een vraag- en antwoordformulier kunt u uw er-
varingen met ons delen. Uw ervaringen worden verwerkt
in de laatste versie van de richtlijn. De toetsing zal plaats
vinden van december 2004 tot half januari 2005.
Indien u wenst mee te doen aan de toetsing van de richtlijn
dan kunt u dat aan ons kenbaar maken door een e-mail te
sturen aan mevr. drs J. Ursum (j.ursum@amc.uva.nl).
Verdere informatie is te verkrijgen via Dr. ir. L. Blanke-
voort (L.Blankevoort@amc.uva.nl) of
Mevr. Drs. J. Ursum (j.ursum@amc.uva.nl)

De Stichting Anna-Fonds financiert fundamenteel en
patiëntgebonden onderzoek van afwijkingen en ziekten
van het steun- en bewegingsstelsel, met name de biome-

chanische en mechanobiologische aspecten. Verricht u
onderzoek op dit terrein, dan kunt u wellicht via de
Stichting subsidie ontvangen. Hieronder vindt u infor-

Subsidieronde Anna-Fonds 2005 geopend
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Van Straten Medical
Edisonbaan 20-23 • Postbus 440 • 3430 AK Nieuwegein  

http://www.vanstraten.net • e-mail: orthopedie@vanstraten.net
tel : (030) 602 38 50 • fax (030) 602 38 51

The Ceramic Solution: CCI knieprothese
De CCI knieprothese is een “low-contact-stress”
prothese gemaakt van een CoCrMo legering,
waarvan de oppervlakken voorzien zijn van een
Titanium Nitride (TiN) keramische coating.

Minder krasgevoelig: Bij de productie van CoCr
legeringen vormen zich carbiden, dit zijn ver-
bindingen tussen koolstof en metalen. Daar
waar deze carbiden zich aan de oppervlakte van
de prothese bevinden, kunnen zij krassen vor-
men in het tegenoverliggende materiaal (metaal
of polyethyleen).

Minder slijtage: Door over de carbiden een 
hardere keramische laag aan te brengen wordt
het “krassen” van de carbiden in het polyethy-
leen voorkomen, waardoor aanmerkelijk minder
slijtage zal optreden.

Betere lubricatie: TiN gecoate prothesen geven
een betere lubricatie en daarmee een vermin-
derde wrijvingsweerstand.

Minder kans op overgevoeligheid: De ionenbelasting van het
lichaam na implantatie van een prothese staat in het middel-
punt van de belangstelling. Onderzoek heeft aangetoond dat het
vrijkomen van Cr-ionen bij TiN gecoate prothesen met ca. 90%
verminderd wordt, zodat de CCI prothese ook toegepast kan
worden bij patiënten met een overgevoeligheid voor Co,Cr of Ni. 

(afbeelding links patiënte met nikkelallergie na TKA)

Betere Biocompatibiliteit: Aangezien de TiN ook over de 
poreuse coating wordt aangebracht ontstaat een “bot-
vriendelijker” materiaal. 

Patiënte kwam vier maanden na implantatie van een CCI 
prothese ten val, scheurde haar mediale collaterale band en
moest gereviseerd worden. Zowel het femur- als het tibia-
component was over het gehele bot-prothese contactvlak 
volledig ingegroeid (links).
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matie over de subsidieaanvraag voor 2005.

Subsidiabel zijn aanvragen voor: 
1. vergoeding van materiële kosten van methodologi-

sche ondersteuning of van data-analyse; 
2. ondersteuning van vooronderzoek en uitloop van

goed lopend onderzoek;  
3. onderzoek in ontwikkelingslanden naar bovenge-

noemde afwijkingen en ziekten. 
Aanvragen van orthopedische regionale opleidingsclus-
ters krijgen prioriteit.

Subsidieomvang
De toe te kennen subsidie bedraagt maximaal 
€ 15.000,= per project.
Het subsidiebedrag dient binnen twee jaar na de toe-
kenning te zijn besteed.

Aanvraag 
U kunt vanaf 1 december 2004 tot 1 april 2005 een subsi-
dieaanvraag indienen via onze website www.annafonds.nl

Verdere procedure 
Een wetenschappelijke commissie van deskundigen advi-
seert het Bestuur van het Anna-Fonds bij de beoordeling
van de projectvoorstellen; deze deskundigen zijn werk-
zaam in de Orthopedie, Revalidatie, Biomedische Tech-
nologie, Traumatologie of Klinische Epidemiologie. U
hoort vóór 1 juli 2005 of uw voorstel voor subsidiëring
in aanmerking komt. 
Voor eventuele vragen over deze aankondiging kunt u
contact opnemen met het secretariaat van de Stichting.

Dr J.W.W. Coebergh, voorzitter
Mr J.F.T. van Haaren, secretaris-penningmeester
Adres secretariaat: Johan de Wittstraat 34, 2334 AR Leiden
email: info@annafonds.nl

MEER OVER ARIXTRA® / Verkorte productinformatie
Samenstelling: Arixtra“ 2,5 mg/0,5 ml, oplossing voor injectie, bevat per voorgevulde
spuit (0,5 ml) 2,5 mg natriumfondaparinux. Indicatie(s): Preventie van Veneuze Trombo-
Embolie (VTE) bij patiënten die een belangrijke orthopedisch chirurgische ingreep onder-
gaan aan de onderste ledematen zoals een ingreep voor een heupfractuur of heuppro-
these of een ingrijpende knieoperatie. Dosering: De aanbevolen dosering van Arixtra is
2,5 mg éénmaal daags postoperatief toegediend via subcutane injectie. De eerste dosis
dient 6 uur na het sluiten van de wond te worden toegediend, mits hemostase is bereikt.
De behandeling dient te worden voortgezet totdat het risico op veneuze trombo-embolie
verminderd is, maar tenminste 5 tot 9 dagen na de ingreep. Het tijdstip van toediening (6
uur na het sluiten van de wond) dient strikt te worden aangehouden bij de volgende pati-
ëntengroepen: oudere patiënten (≥ 75 jaar), patiënten met een laag lichaamsgewicht (<
50 kg) en in geval van matige nierinsufficiëntie (Clcrea tussen 20 en 50 ml/min). Bij pati-
ënten met een matige nierinsufficiëntie moet een aangepaste dosering worden overwo-
gen. Contra-indicaties: Bekende overgevoeligheid voor fondaparinux of voor een van
de hulpstoffen, actieve klinisch significante bloeding, acute bacteriële endocarditis, ern-
stige nierinsufficiëntie (Clcrea < 20 ml/min). Waarschuwingen: Alleen voor subcutane
toediening. Het mag niet intramusculair worden toegediend. Voorzichtigheid dient te
worden betracht bij patiënten met een verhoogd bloedingsrisico zoals patiënten met con-
genitale of verworven bloedingsstoornissen, een actieve ulcererende gastrointestinale
aandoening, een recente intracraniale bloeding of kort na een hersen-, ruggenmerg- of
oogoperatie. Arixtra mag niet worden gebruikt met middelen die een verhoogd bloed-
ingsrisico kunnen veroorzaken zoals desirudine, fibrinolytische agentia, GP IIb/IIIa recep-
tor antagonisten, heparine, heparinoïden en laag-moleculair-gewicht-heparine.
Voorzichtigheid dient te worden betracht bij patiënten die andere plaatjesremmers of
NSAID’s gebruiken. Een verhoogd risico kan optreden bij spinale en epidurale anesthesie,

het ontstaan van epidurale of spinale hematomen kan niet worden uitgesloten bij het
gelijktijdig gebruik van Arixtra en spinale of epidurale anesthesie of spinale punctie, voor-
al bij gebruik van postoperatieve epidurale verblijfscatheters. Arixtra dient met voorzich-
tigheid te worden toegediend bij oudere patiënten, patiënten met een laag lichaamsge-
wicht, bij matige nierinsufficiëntie en bij ernstige leverinsufficiëntie. Totdat er meer erva-
ring is opgedaan met Arixtra, wordt het controleren van het aantal bloedplaatjes aan het
begin en het eind van de behandeling aanbevolen. Niet gebruiken bij patiënten met een
heparine-geïnduceerde trombocytopenie. Zwangerschap: Niet gebruiken tijdens de
zwangerschap, tenzij strikt noodzakelijk. Het geven van borstvoeding wordt niet aanbe-
volen tijdens de behandeling met fondaparinux. Bijwerkingen: Deze ongewenste effec-
ten moeten in de chirurgische context worden geïnterpreteerd. Vaak is gemeld: anemie,
bloedingen, afwijkende leverfunctietesten en oedeem. Soms is gemeld: trombocytopenie,
evenwichtsstoornis, duizeligheid, hoofdpijn, hypotensie, misselijkheid, braken, buikpijn,
dyspepsie, gastritis, constipatie, diarree, (erythemateuze) uitslag, pruritis, reacties op de
injectieplaats, koorts, perifeer oedeem en wondafscheiding. Bijwerkingen die zelden zijn
gemeld zijn overgevoeligheid, intracraniale/intracerebrale en retroperioneale bloedin-
gen. Verpakking: Arixtra 2,5 mg/0,5 ml oplossing voor injectie is verkrijgbaar in verpak-
kingen van 2 of 10 voorgevulde spuiten. Aflevering en Vergoeding: U.R. Arixtra® wordt
volledig vergoed. Voor prijzen zie Z-index. 

Voor meer informatie zie de geregistreerde productinformatie
GlaxoSmithKline BV, 
Huis ter Heideweg 62, 3705 LZ Zeist, Tel.(030) 693 81 00. September 2004.

Referenties: 1. Synvisc® productinformatie. 2. Raynauld J.P. et al, A prospective, randomised
pragmatic, health outcomes trial evaluating the incorporation of hylan G-F 20 into the treat-
ment paradigm for patients with knee osteoarthritis (Part 1 of 2): clinical results,
Osteoarthrtitis and Cartilage, 10, 506-517, 2002. 3. Weiss C. et al., Basic Principles
Underlying the Development of Viscosupplementation for the Treatment of Osteoarthritis,
Journal of Clinical Rheumatology, Vol. 5, Nr. 6 supplement, 2-11 December 1999. 4. Wobig
M, Bach G, Beks P, Dickhut A, Runzheimer J, Schwieger G et al. The role of elastoviscocity
in the efficacy of viscosupplementation for osteoarthritis of the knee: A comparison of hylan
G-F 2- and a lower molecularweight hyaluronan. Clin. Ther 1999; 21: 1549-62. 

Bijsluitertekst

Samenstelling: Synvisc® (hylaan G-F 20) is een steriele, pyrogeenvrije, elastoviskeuze vloeistof
die de volgende hylanen bevat; hylaan A en hylaan B (8,0 mg +- 2,0 mg per ml) in een fysio-
logische natriumchloride-oplossing met buffer (pH 7,2 +- 0,3). Indicaties: Het is uitsluitend
bestemd voor intra-articulair gebruik om osteoartritische pijn van knie en heup te behandelen.
Dosering: Bij osteoartritis van de knie 3 injecties met een interval van 1 week tussen de
injecties, maximaal 6 injecties binnen 6 maanden met ten minste vier weken tussen de
behandelingen. Bij osteoartritis van de heup 1 enkele injectie, eventueel een tweede na 1 tot
3 maanden. Contra-indicaties: veneuze en lymfatische stase in de betreffende ledemaat,
ontstoken of sterk inflammatoire gewrichten, huidaandoeningen of infecties in de omgeving
van de injectieplaats. Waarschuwingen: Niet intravasculair, extra-articulair of in het synoviale
weefsel en kapsel inspuiten. Voorzorgen: Synvisc mag niet gebruikt worden bij aanzienlijke
articulaire effusie, het verdient de aanbeveling dat patiënten na een intra-articulaire inspuiting
geen zware inspanningen doen en hun normale activiteiten binnen enkele dagen hervatten.
Synvisc is nog niet getest bij zwangere vrouwen en kinderen onder 18. Synvisc bevat kleine
hoeveelheden vogelproteïne en mag niet worden toegediend aan patiënten die hier overge-
voelig voor zijn. Bijwerkingen: tijdelijke pijn en/of zwelling en/of effusie in het gewricht van
de inspuiting gepaard gaan. Systemische bijwerkingen die gemeld zijn: uitslag, netelroos,
jeuk, koorts, misselijkheid, hoofdpijn, duizeligheid, rillingen , spierkrampen, paresthesie, perifere
oedemen, onbehaaglijkheid, ademhalingsmoeilijkheden, opvliegers en een gezwollen gezicht.
Verpakking: Eén verpakking bevat 3 spuiten. Eén glazen spuit van 2,25 ml bevat 2 ml
Synvisc. De inhoud van de spuit is steriel en pyrogeenvrij. Bewaren tussen +2°C en +30°C.
Niet invriezen. CE 0483, volledige productinformatie is opvraagbaar bij ALTANA Pharma bv,
Hoofddorp. (oktober 2003)
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Richtlijnen voor auteurs 

(versie maart 2004)

1. Kopij en illustraties worden in enkelvoud ingezonden.

2. De kopij dient eenzijdig te worden afgedrukt op papierformaat
A4, met inachtneming van een anderhalve regelafstand en rondom
een marge van 3 centimeter. De tekst dient ook te worden aangele-
verd op een floppydisk of Cd-rom volgens het tekstverwerkings-
programma ‘MS Word’. Digitale afbeeldingen dienen niet in het
tekstbestand te worden opgenomen, maar in aparte bestanden
geplaatst te worden (zie verder onder punt 7).

3. De ingediende kopij moet in de Nederlandse taal geschreven
zijn. Plaats het paginanummer in de rechter bovenhoek van elke
pagina. Artikelen en casuïstische mededelingen dienen in het
algemeen de volgende structuur te hebben: Titel, Samenvatting,
Inleiding (zonder koptitel), (Patiënten en) Methode, Resultaten,
Discussie, Abstract, Literatuur, waarbij elk onderdeel op een nieu-
we pagina begint. Onder ‘Abstract’ dient een letterlijke vertaling
van de samenvatting in het Engels te worden weergegeven.
Er wordt een maximum gesteld aan het aantal woorden per
ingediend manuscript. De auteur kan dit aantal o.a. controleren in
het tekstverwerkingsprogramma.
Voor casuïstische mededelingen dienen maximaal 1500 woorden
te worden gebruikt, voor oorspronkelijke artikelen maximaal 2000
en voor proefschrift/boekbesprekingen maximaal 400 woorden.
In de tekst dient telkens een zelfde lettertype en formaat te worden
gehanteerd en géén gebruik te worden gemaakt van vet of cursief
gedrukte letters. Alle tekst, inclusief koptitels, moet steeds aan de
linkerzijde van de tekstkolom via een ingestelde kantlijn beginnen.
Gebruik voor tabellen en onderschriften van figuren of illustraties
afzonderlijke pagina’s. Tabellen, figuren en illustraties worden
genummerd in de volgorde waarin zij in de tekst voorkomen.
Naam en (compleet) adres vermelden van de correspondentieau-
teur. Van de overige auteurs dienen titulatuur en naam, functie en
instituut vermeld te worden.

4. Voor de spelling van de Nederlandse taal wordt de voorkeur-
spelling volgens de Woordenlijst van de Nederlandse Taal, het zo-
genaamde ‘groene boekje’ gevolgd. De redactie behoudt zich het
recht voor zonodig veranderingen in woordgebruik, zinsbouw,
spelling en indeling aan te brengen. Essentiële veranderingen ge-
schieden uiteraard in overleg met de auteur.

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

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

Volg onderstaande voorbeelden voor: 
een tijdschrift (A), een boek (B), een hoofdstuk uit een boek
onder redactie (C).
A. Pearce C, Hekman W, Nouhuys F van, Spierdijk J. Lever-
beschadiging door geneesmiddelen, in casu halothane. Ned
Tijdschr Geneesk 1964;109:1069-71.

B. Hammes Th. De narcose, Leerboek, 3e druk. Amsterdam:
Scheltema & Holkema’s Boekhandel, 1919.
C.Wijhe M van. De lachgas-zuurstof narcose volgens Zaaijer. In:
Lange JJ de, Mauve M, Reeser LDL, Rupreht J, Smalhout B,
Bongertman-Diek JM, red.; Van Aether naar Beter. Utrecht:
Wetenschappelijke Uitgeverij Bunge, 1988:39-44.

7. Wanneer figuren worden meegezonden, dienen deze de vorm
van tekeningen met zwarte inkt of van contrastrijke zwartwitfoto’s
(opzichtmodel) te hebben. Ook kunnen digitale afbeeldingen
worden meegezonden in het ‘TIFF’-bestandsformaat met een
minimale resolutie van 300 dots-per-inch (dpi) en een minimum
breedte van 20 cm. Iedere figuur dient in een apart figuurbestand
geplaatst te worden op de Cd-rom.
Op microfoto’s moet een lijnstuk met schaalverdeling worden
aangebracht, waardoor de ware grootte van het object is af te
lezen. Bij letters en tekens in de figuren dient rekening gehouden
te worden met verkleining: gewoonlijk verkleint men de figuren
naar de breedte van een kolom. Elke figuur dient een onderschrift
te krijgen. Alle onderschriften moeten op een afzonderlijke pagina
worden verzameld.
Iedere tabel moet worden samengesteld zonder lijnen of hokjes en
dient derhalve uitsluitend tekst of cijfermateriaal te bevatten, al of
niet in kolommen. Maak dus geen gebruik van de tabelfunctie van
het tekstverwerkingsprogramma, maar scheid kolommen door
middel van een enkele druk op de ‘TAB’-toets. Daarbij moet telkens
een zelfde lettertype en formaat worden gehanteerd en géén gebruik
worden gemaakt van cursief of vet gedrukte letters. Aan elke tabel
dient een eigen pagina en een opschrift te worden gegeven.

8. Kopij en illustraties worden ingezonden aan het redactieadres:
dr. A. de Gast, hoofdredacteur
Vrije Universiteit Medisch Centrum
de Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
020-4442987 (werk), 070-4445714 (prive)
redactie-ntvo.org@vumc.nl

9. Door het aanbieden van kopij verklaart de inzender dat het ma-
nuscript ook niet aan een ander tijdschrift wordt aangeboden, dat
de als auteurs genoemde personen instemmen met hun vermelding
als zodanig en dat de auteurs ermee instemmen dat de redactie de
kopij ter beoordeling voorlegt aan haar adviseurs. In een begelei-
dend schrijven dient de inzender ook te verklaren, dat indien de
kopij in het Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie wordt gepu-
bliceerd, de inzender alle rechten van bedoelde kopij met betrek-
king tot verveelvoudiging en/of openbaarmaking door middel van
druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook over-
draagt aan de Nederlandse Orthopaedische Vereniging.

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

2005

13-14.01 Jaarcongres NOV, Artroscopie, Congrescentrum Koningshof, Veldhoven, www.nov2005.nl*

21-22.01 Symposium of minimal invasive therapy of the anterior spinal compartment, Gent, België. 
Inl.: www. promissymposium.com

23-29.1 5th Advanced course on shoulder arthroscopy, Val d’Isère. Inl.: www.valdisere-congres.com

26-27.1 A.I.O.D. Basiscursus, Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist, 
Inl.: info@aiod.nl of tel. 0418-569897

26-28.1 ‘Evidence-based Medicine’ in de klinische praktijk, AMC, Amsterdam. Inl: www.cochrane.nl

4.2 Wintercursus CCOC Kinderorthopedie, Inl.: Boerhaave Commissie, 
w.c.stigter@lumc.nl / www.boerhaavenet.nl

23-27.2 AAOS 72e jaarcongres, Washington DC, Inl.: www.aaos.org/wordhtml/am2005.htm*

16-19.3 Internationaal Congres t.g.v. het afscheid van prof.dr. R.K.Marti, AMC, Amsterdam
Inl.: www.marti2005.com

19.3 Voorjaarcursus CCOC Wervelkolomaandoeningen, Inl.: Boerhaave Commissie, 
w.c.stigter@lumc.nl / www.boerhaavenet.nl

17-22.4 Lustrumcongres A.I.O.D., Maya Riviera Mexico, Mexico Inl: info@aiod.nl of tel. 0418-569897

10.5 Voorjaarscongres NOV, Jaarbeurs, Utrecht* 

14.10 Najaarscongres NOV, Jaarbeurs, Utrecht*

2006

12.1 Jaarcongres NOV, Amsterdam

* verdere informatie beschikbaar op besloten deel website NOV: www. orthopeden.org/net
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Resultaten tellen

Stryker Nederland BV - Tel. 0418 569 800

Joint Replacements

Trauma

Spine

Micro Implants

Orthobiologics

Instruments

Interventional Pain

Navigation

Endoscopy

Communications

Patient Handling Equipment

EMS Equipment

 Bij Stryker zeggen resultaten meer dan woorden.
Wij slagen als onze klanten slagen.
We ondersteunen wereldwijd medici om 
miljoenen mensen te helpen een actiever,
bevredigender leven te leiden.
Bij Stryker beloven we niet alleen, we leveren 
ook de resultaten.
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Joint Replacement                     Cement                  Spine                  Trauma BioMaterials

Implants® UNIVERSAL2®

Betrokken en Betrouwbaar als

We Bring Science To Life

Copeland Metal Metal ROCC knee

Biomet Nederland B.V.
T 078  - 629 29 29
www.biomet.nl
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