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Enige tijd geleden verzocht ik de ‘National Library of Medicine’ te overwegen om
het Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie te indexeren in PubMed/Index
Medicus©. Een lange brief vergezeld met een uitgebreide rapportage over de doel-
stellingen, reviewprocessen en doelgroep van het Tijdschrift werden daartoe overlegd
aan de ‘Literature Selection Technical Review Committee’ van de NIH. Deze is in
het vroege voorjaar verstuurd en op 27 oktober 2005 besproken in de USA, te mid-
den van de rapporten van ruim 100 andere tijdschriften. Tot mijn grote teleurstel-
ling ontving ik op 5 december niet het cadeau waarop ik gehoopt had: vooralsnog
geeft de LSTRC er voorkeur aan om eerst andere tijdschriften te indexeren boven
dat van ons. Heel erg jammer, maar geen reden om verdrietig te zijn aangezien de
kwaliteit van het NTvO toch gewoon doorstijgt. Het NTvO maakt in de toekomst
best een goede kans om geïndexeerd te worden. Hiertoe zullen aanpassingen worden
doorgevoerd in het redactieproces en zal aan vakgenoten gevraagd gaan worden
manuscripten te beoordelen. Het NTvO streeft naar een volwaardige ‘peer review’-
methode. Uiteraard is een dergelijke reviewmethode pas echt haalbaar als u 
voldoende manuscripten blijft insturen.
Helaas was het aanbod in 2005 net voldoende om de 4 edities met artikelen te vul-
len. Het is opmerkelijk dat uit de hele stroom van abstracts die jaarlijks ingezonden
worden voor de NOV-vergaderingen niet tientallen manuscripten de redactie van
het Tijdschrift bereiken. Graag wil ik alle aios en opleiders vragen de inspanningen
van de onderzoekers te verzilveren met een artikel in het NTvO. Het is van belang
te weten dat de aios vanaf 1 januari 2005 de verplichting heeft om in de opleiding
artikelen te publiceren. Laat het NTvO daarvoor een platvorm zijn.

Wat staat u te wachten in 2006? In de loop van het jaar komt de website van het
Tijdschrift in de lucht. Hierop kunt u informatie vinden over het Tijdschrift, oude
edities inzien, contact leggen met redactieleden en naar verwachting uw manu-
scripten ‘web-based uploaden’ naar de redactie. Ook zullen er veranderingen gaan
plaatsvinden in het redactieproces zodat communicatielijnen korter worden en de
tijd tussen het aanleveren van een manuscript en een antwoord over de plaatsing
verkort kan worden. De tijd die gemoeid is met het verwerken van een manuscript
is naast bovengenoemde factoren ook afhankelijk van de kwaliteit van het aangele-
verde materiaal. Dit laat helaas wel eens te wensen over: de richtlijnen worden dan
genegeerd en dat is echt jammer.

Genoeg gezeurd voor deze keer. Voor u ligt de laatste editie van 2005. Alweer de 3e
jaargang die onder mijn hoede tot stand is gekomen. Met uw steun plak ik daar
nog jaren aan vast.
Het is een lezenswaardige editie met voor de orthopedisch chirurg belangrijke infor-
matie over het de toepassing van NSAID’s en COXIB’s in de orthopedische prak-
tijk. Hiervoor bedank ik de collegae Nurmohamed en Dijkmans hartelijk. Wellicht
vindt u de tekst hier en daar erg gedetailleerd, maar op grond van de belangrijk-
heid is het manuscript toch integraal geplaatst. Dat geldt ook voor het artikel van
Slappendel et al. over bloedmanagement in de orthopedische praktijk; informatie
nauw gelieerd aan de orthopedische praktijkvoering
Een primeurtje is de publicatie van een artikel door ‘physcian assistent’ van der
Biezen die samen met collega Kramer rapporteert over een onderzoek naar de
invloed van het positioneren van patiënten op de operatietafel en de relatie met het
peroperatieve bloedverlies. Ik nodig u van harte uit eens lekker onderuitgezakt te
gaan genieten van uw Tijdschrift. Rest mij nog u allen een goed, voorspoedig, suc-
cesvol, stress-arm maar bovenal gelukkig 2006 toe te wensen. Ik reken bij voorbaat
op de vele inzendingen van manuscripten die op de redactie af zullen gaan komen.
Laten we streven naar een recordjaar, dan zal ik wegen vinden om ons Tijdschrift
in de toekomst te laten stralen (in de Index Medicus).

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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SAMENVATTING

NSAID’s kunnen aanleiding geven tot NSAID-gastropathie wat
de aanleiding vormde tot de ontwikkeling van COXIB’s die, ten
opzichte van NSAID’s, een aangetoond voordeel hebben met
betrekking tot het optreden van ernstige maagdarmcomplica-
ties. COXIB’s hebben als selectieve COX2 remmers echter een
(mogelijk) cardiovasculair nadeel. Er is een verhoogde inciden-
tie beschreven van ischemische hart- en vaatziekten ten opzichte
van placebo. In dit artikel wordt ingegaan op het (bij-)werkings-
mechanisme van NSAID’s en COXIB’s en worden richtlijnen
gegeven wanneer een medicamenteuze profylaxe tegen maagbe-
schadiging (gastroprotectie) moet worden toegepast. Daarnaast
wordt ingegaan op mogelijke (toekomstige) toepassingen bin-
nen de orthopedie.
Wanneer een patiënt op grond van een risico-inschatting een
verhoogde kans op maagschade heeft bij het gebruik van
NSAID’s en geen verhoogd cardiovasculair risico heeft (d.w.z.
aangetoonde hart- en vaatziekte, dan wel risicofactoren
hiervoor) zijn de mogelijkheden voor gastroprotectie een
NSAID gecombineerd met een protonpompremmer dan wel
misoprostol of een COXIB.

INLEIDING

De werking van niet-steroïde anti-inflammatoir genees-
middelen (NSAID's) berust op een remming van het
enzym cyclo-oxygenase (COX). Het COX bepaald de
omzetting van arachidonzuur naar prostaglandinen en
tromboxanen, samen de prostanoïden en genoemd en
bestaat uit twee iso-enzymen: het cyclo-oxygenase-1
(COX-1) en het cyclo-oxygenase-2 (COX-2) (Figuur 1).
COX-1 is een constitutioneel enzym, dat in de meeste
weefsels permanent aanwezig is en betrokken is bij de
productie van prostaglandines die de homeostase
reguleren van onder meer de maagmucosa, het kraak-
been, de trombocyten en de nieren. COX-1 leidt onder
meer tot de vorming van tromboxaan, dat op zijn beurt
leidt tot vasoconstrictie en trombocytenaggregatie.
Het induceerbare COX-2 komt in veel weefsels alleen
tot expressie bij ontsteking of weefselschade, waar het

onder meer de synthese van prostacycline induceert.
Prostacycline leidt tot vaatverwijding en remt de trom-
bocytenaggregatie. Het wordt gevormd door endot-
heelcellen. Onder fysiologische omstandigheden is er
een balans tussen de COX-1 en COX-2 effecten.
De ‘klassieke’ NSAID’s remmen zowel het COX-1 als
COX-2, wat de werking (COX-2-remming) maar ook
de bijwerkingen (COX-1-remming) verklaart. Daarom
is een nieuwe groep geneesmiddelen ontwikkeld die
nagenoeg alleen het COX-2 remmen, de COXIB’s.
Er zijn in Nederland momenteel 2 COXIB’s beschik-
baar, celecoxib en etoricoxib. Twee andere COXIBs,
rofecoxib en valdecoxib zijn recentelijk van de markt
gehaald. Deze 4 COXIB’s hebben alle 4 een tricyclische
structuur maar er zijn onderlinge chemische verschillen,

voornamelijk in de zij-
keten, waarbij de cele-
coxib en valdecoxib tot
de sulfonamidentype
COXIB’s en etoricoxib
en rofecoxib tot de
methylsulfontype
COXIB’s behoren.1
Daarnaast zijn er ver-
schillen in de mate van
COX-2-remming
(Figuur 2).

NSAID´s en COXIB´s: de stand van zaken anno 2005

M.T. Nurmohamed en B.A.C. Dijkmans

Dr.M.T. Nurmohamed en prof.dr. B.A.C. Dijkmans, reumato-
logen. Afdeling Reumatologie, VU Medisch centrum, 
de Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.
Correspondentie: Dr.M.T. Nurmohamed
E-mail: mt.nurmohamed@vumc.nl
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Figuur 1. Werkingsmechanisme van cyclo-oxygenase 1 en 2

Figuur 2. COXIBs, het getal correspondeert met de mate
van COX-2-selectiviteit
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Lumiracoxib, een (nog) niet in Nederland geregistreerd
COXIB, geeft de sterkste COX-2-remming, heeft geen
tricyclische structuur maar is een fenylazijnzuurderivaat
en heeft als analogon van diclofenac de sterkste COX-2
remming van de huidige COXIB’s.
Meloxicam en nabemuton worden als COX-2 remmers
van voorkeur beschouwd omdat zij ook nog effecten op
COX-1 hebben.

Maagdarmveiligheid
Grootschalig onderzoek heeft inderdaad laten zien dat
COXIB’s, ten opzichte van de klassieke NSAID’s, lei-
den tot een 40-70% vermindering van het aantal maag-
darmcomplicaties (ulcera en complicaties hiervan: bloe-
dingen, perforatie en obstructie), met een uiteindelijk
absoluut percentage van 2% of lager. Dit is aangetoond
voor rofecoxib (VIGOR-studie), celecoxib (CLASS-
studie) en lumiracoxib (TARGET-studie).2-4 Een kant-
tekening hierbij is dat voor celecoxib geldt dat in de
CLASS-studie alleen een statistisch significante vermin-
dering van het secundaire eindpunt, d.w.z. de combina-
tie van het aantal ulcera en ulcuscomplicaties werd
gezien, doch niet wanneer het primaire eindpunt, ulcus-
complicaties alleen, werd beschouwd.

Cardiovasculaire veiligheid
In de studie met rofecoxib, waarin de tweemaal gebrui-
kelijke dosering (50 mg) vergeleken werd met 2 daags
500 mg naproxen traden er significant meer myocardin-
farcten op in de rofecoxibgroep, dan in de naproxen-
groep, respectievelijk 0,4% en 0,1%. De klinische inter-
pretatie van deze getallen is lastig. Enerzijds kan gesteld
worden dat de myocardinfarcten voornamelijk optraden
bij patiënten bij wie acetylsalicylzuur geïndiceerd was,
maar het niet kregen. Anderzijds zijn er publicaties ver-
schenen die suggereren dat naproxen een cardioprotec-
tief effect zou hebben.5,6

Wat celecoxib betreft laat de originele publicatie van de
CLASS-studie geen toename zien van het aantal cardio-
vasculaire incidenten. Prospectieve studies waarin de
cardiovasculaire veiligheid van etoricoxib wordt onder-
zocht zijn momenteel gaande.

Mogelijke etiologie cardiovasculaire problematiek
bij COXIB’s 
COX-2 remming leidt tot verminderde prostacycline-
synthese en doordat de tromboxaanproductie niet
geremd wordt (dit is immers een COX-1-effect) zou er
een protrombotische situatie kunnen ontstaan. Dit me-
chanisme wordt als verklaring genoemd voor het
verhoogde cardiovasculaire risico van rofecoxib.7
Recentelijk is gebleken dat selectieve COX-2 remming,
bij patiënten met coronaire hartziekten de endotheel-af-
hankelijke vasodilatatie verbetert, wat duidt op een ver-
minderd cardiovasculair risico.8 Aan de andere kant zijn
de COX-2-receptoren als een soort natuurlijk bescher-

mingsmechanisme opgereguleerd bij atherosclerotische
plaques; COX-2-remming zou hier juist weer protrom-
botisch kunnen werken.9
Er zijn meer redenen waarom COXIB’s al dan niet tot
een verhoogd cardiovasculair risico zouden kunnen
leiden.10,11

Prospectief onderzoek
Het zal duidelijk zijn dat het antwoord op de vraag of
COXIB’s al dan niet leiden tot een verhoogd cardiovas-
culair risico alleen worden beantwoord met grootscha-
lig prospectief onderzoek, met a-priori vastgestelde
eindpunten.

Er zijn momenteel data beschikbaar van enkele prospec-
tieve studies:
In de ‘Therapeutics Arthritis Research and Gastroin-
testinal Event Trial (TARGET)’ werd lumiracoxib met
naproxen en met ibuprofen vergeleken bij 18.325
artrose patiënten ouder dan 50 jaar.12 Bij dit dubbel-
blinde onderzoek, werden de patiënten gedurende 1
jaar behandeld. De primaire uitkomstmaat voor cardio-
vasculaire eindpunten was samengesteld uit al dan niet
fatale myocardinfarcten (inclusief niet-symptomatische
myocardinfarcten) en cerebrovasculaire accidenten.
Deze primaire uitkomstmaat werd bereikt bij 0,55% van
de met naproxen of ibuprofen behandelde patiënten en
bij 0,65% van de met lumiracoxib behandelde patiënten
(‘hazard ratio’: 1,14; 95%-betrouwbaarheidsinterval:
0,78-1,66).
Een myocardinfarct trad op bij 10 (0,28 %) van de met
naproxen behandelde patiënten en bij 18 (0,49%) met
lumiracoxib behandelden (‘hazard ratio’: 1,77; 95%-be-
trouwbaarheidsinterval: 0,82- 3,84). Dit verschil was
niet statistisch significant. In vergelijking tot met ibu-
profen behandelde patiënten waren deze waarden 7
(0,23%) bij ibuprofen en 5 (0,15%) bij lumiracoxib
(‘hazard ratio’: 0,66; 95% B.I.:0,21-2,09).

Een ander prospectief onderzoek was de ‘Adenomatous
Polyp Prevention on VIOXX’ (APPROVe) studie. In
dit dubbelblinde placebogecontroleerde onderzoek bij
2600 patiënten werd onderzocht of rofecoxib 1 maal
daags 25 mg recidief-darmpoliepvorming kon voorko-
men bij patiënten met een voorgeschiedenis van colo-
rectale adenomen. Na 18 maanden behandeling bleek
het risico op cardiovasculaire incidenten in de rofecoxib-
groep toe te nemen. Na 3 jaar was de cumulatieve inci-
dentie cardiovasculaire incidenten 1,50 per 100 patiënt-
jaren bij rofecoxib en 0,78 per 100 patiëntjaren bij
placebo (relatief risico: 1,92; 95%-betreuwbaarheidsin-
terval: 1,19-3,11; p = 0.008).13 Twee andere prospec-
tieve grootschalige studies met rofecoxib, één bij
preventie van recidief colorectale kanker (VICTOR-
onderzoek) en één bij de preventie van prostaatkanker
(VIP-onderzoek), werden hierdoor voortijdig ge-
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staakt.14 Interim-analyse van deze 2 studies liet bij de
één wel (het VIP-onderzoek) en de ander geen (het
VICTOR-onderzoek) verhoogd cardiovasculair risico
zien bij het gebruik van rofecoxib.
In een placebo-gecontroleerde studie werd pijnstilling
met parecoxib intraveneus gevolgd door oraal valde-
coxib gedurende 10 dagen vergeleken met valdecoxib
alleen of placebo bij in totaal 1671 patiënten die een
‘coronary artery bypass graft’ (CABG) operatie onder-
gingen.15 Cardiovasculaire incidenten traden significant
vaker op bij de twee valdecoxib groepen t.o.v. placebo,
respectievelijk 2,0% versus 0,5%. Valdecoxib is momen-
teel ook van de markt afgehaald, maar de reden hiervan
is meer gelegen in het feit dat valdecoxib geassocieerd is
met ernstige huidreacties.
Uit een interim-analyse, van de ‘Adenoma Prevention
with Celecoxib’ (APC trial) bleek dat celecoxib ten
opzichte van placebo een 2-3 maal dosisgerelateerd
hoger risico voor hart- en vaatziekten (HVZ) met zich
meebracht (placebo: 1%, celecocoxib 2 maal daags 200
mg: 2,3% en celecoxib 2 maal daags 400 mg: 3,4%).
(16). Het verhoogde risico bleek te ontstaan na 8-12
maanden behandeling met celecoxib. Hiernaast zijn er
nog enkele andere prospectieve studies met celecoxib
waarbij er geen significant verhoogd risico op HVZ
bleek (figuur 3).17

Hypertenise en hartfalen
Uit verschillende studies is nu gebleken dat de COXIB’s
kunnen leiden tot hypertensie, waarbij celecoxib
wellicht gunstiger afsteekt dan rofecoxib.18,19 Bij
patiënten met hartfalen, levercirrose, chronische nier-
ziekten of hypovolemie is de nier prostaglandineafhan-
kelijk geworden voor het handhaven van de doorbloe-
ding. Vooral bij deze groepen patiënten bestaat er een
grotere kans op hypertensie en is terughoudendheid
met COXIBs (maar ook NSAID’s) aangewezen.

Mogelijke (toekomstige) toepassingen in de orthopedie
Uit dierexperimenteel onderzoek, bij een gesloten fe-
murfractuurmodel, is gebleken dat COXIBs, net als
NSAID’s, een gestoorde fractuurgenezing met zich
meebrengen.20,21 Recenter onderzoek laat echter zien
dat wanneer celecoxib gestart wordt 2 weken (in plaats
van direct postoperatief) na een fractuur er geen ver-
traagde fractuurgenezing optreedt, terwijl ook een

korte behandeling met rofecoxib gedurende 2 weken
evenmin leidt tot een afwijkende fractuurgenezing.22

Op grond van deze gegevens wordt geadviseerd dat er
geen contra-indicaties zijn om COXIB’s kortdurend
toe te passen bij patiënten die orthopedische chirurgie
moeten ondergaan, tenzij er risicofactoren zijn voor een
gestoorde fractuurgenezing zoals het gebruik van corti-
costeroïden, metabole botziekten en roken.23

De genezing na ingrepen aan de rotator cuff blijkt in
dierexperimenteel onderzoek ook verstoord te zijn,
maar maar bij mensen is dit nog niet onderzocht.24

De timing van COXIB-toediening lijkt van belang te
zijn want in een ander dierexperiment, met transsectie
van de achillespees, geeft vroege (d.w.z. gedurende de
eerste 5 dagen na de interventie) de toediening van
celecoxib een kwalitatief beduidend slechtere peesgene-
zing t.o.v. late (d.w.z. van dag 6-14) COXIB-toedie-
ning. Voorts waren de biomechanische parameters bij
late COXIB toediening beter dan die van placebo.25

Bij gezond kraakbeen komt COX-2 niet tot expressie
terwijl dit wel het geval is bij artrose, waarbij er een ver-
stoorde balans tussen aanmaak en afbraak van de kraak-
beenmatrix ontstaat, waardoor het gewrichtskraakbeen
degenereert. In vitro onderzoek heeft laten zien dat
conventionele NSAID’s en negatief effect hebben op de
kraakbeenmatrix vooral wanneer de COX-1-selectiviteit
toeneemt terwijl celecoxib geen effect op gezond
kraakbeen heeft. COX-2-selectiviteit leidt bij artrose
zelfs tot herstel van de kraakbeenmatrix.26,27 Al met al
lijkt het er op dat COX-1 een rol heeft bij de handha-
ving van normaal gezond kraakbeen, terwijl COX-2 van
belang is bij kraakbeenafbraak. Of COXIB’s, ten op-
zichte van NSAID’s, ook een voordeel hebben bij artro-
sepatiënten dient nog uit humane studies te blijken.
Daar COXIB’s veel minder COX-1 remmen dan
NSAID’s zou men theoretisch een lager perioperatief
bloedverlies verwachten bij het gebruik van COXIB’s in
plaats van NSAID’s. Een studie bij patiënten die een
hysterectomie dan wel een mammaoperatie ondergin-
gen, liet inderdaad significant minder postoperatief
bloedverlies zien bij de patiënten die behandeld werden
met rofecoxib in vergelijking tot de met diclofenac be-
handelde patiënten.28

Bij een dubbelblind onderzoek bij 200 patiënten die
een totaleheupprothese ondergingen bleek meloxicam
17% minder perioperatief bloedverlies te geven dan in-
dometacine.29 Studies met de nieuwe COXIB’s zijn bij
de orthopedie echter nog niet voorhanden.

Preventie van NSAID-gastropathie – CBO-richtlijn
2003
De algemene richtlijn is dat indien er een NSAID wordt
voorgeschreven er allereerst nagegaan moet worden of
er een verhoogd risico is op maagschade.30

Preventieve maatregelen worden dan aanbevolen bij
een leeftijd boven de 70 jaar, een voorgeschiedenis met

Figuur 3. Cardiovasculair risico bij het gebruik van
celecoxib, placebo of klassieke NSAIDs
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ulcus(-complicaties) of een onbehandelde Helicobacter
pylori infectie. Preventieve maatregelen moeten over-
wogen worden bij een leeftijd van 60-70 jaar, gebruik
van anticoagulantia of acetylsalicylzuur, ernstige rheu-
matoïde arthritis, hartfalen of diabetes, gebruik van cor-
ticosteroïden of Selectieve Serotonine Re-uptake
Inhibitors (SSRI’s). 
Bij patiënten zonder een verhoogd risico is er geen
voorkeur voor een bepaald NSAID. Bij patiënten met
een verhoogd risico op maagschade zijn er 3 mogelijk-
heden: a) een conventioneel NSAID met een proton-
pompremmer, een COXIB of een conventioneel
NSAID met misoprostol (400-800 microgram/dag).

Beschouwing en aanbeveling
Vanaf het verschijnen van de VIGOR-studie is er een
voortdurende discussie of COXIB’s al dan niet leiden
tot een verhoogd cardiovasculair risico, met name een
verhoogd risico is voor het optreden van myocardinfarc-
ten. Er zijn steeds meer aanwijzingen dat dit een medi-
cijnklasse-effect is, maar vele vragen blijven bestaan
omdat wetenschappelijk (dier-) experimenteel onder-
zoek met COXIB’s zowel protrombotische als anti-
trombotische mechanismen laat zien waardoor het aan
dit medicijngebruik gerelateerde cardiovasculaire risico
bepaald zou kunnen worden. Daarnaast laten ander
grote prospectieve studies met COXIB’s geen verhoogd
cardiovasculair risico zien.
Rofecoxib kan momenteel niet meer worden voorge-
schreven. Interessant is echter wel dat de vermindering
van ulcuscomplicaties die mee verbonden is, in dezelfde
orde van grootte ligt als die van de myocardinfarc-
ten.31,32 Hieraan wordt vaak voorbij gegaan in de dis-
cussies over de veiligheid van COXIB’s.
Inmiddels zijn de beschikbare data over COXIB’s en
ook over NSAID’s recent opnieuw beoordeeld door de
Amerikaanse (FDA) en de Europese (EMEA) registra-
tieautoriteiten om tot richtlijnen voor het gebruik van
deze middelen te komen. De FDA concludeert dat niet
alleen COXIB’s maar ook NSAID’s geassocieerd zijn
met zowel een verhoogd cardiovasculair risico als ook
met een verhoogd risico op gastrointestinale bijwerkin-
gen ten opzichte van placebo. Daarenboven zijn beide
middelen gecontraïndiceerd bij patiënten die een
CABG hebben ondergaan.
De EMEA gaat uit van slechts een beperkt aantal over-
zichtsrapporten en concludeert dat COXIB’s niet ge-
geven mogen worden bij patiënten met aangetoonde
ischemische hartziekte, cerebrovasculaire aandoeningen
of perifeer arterieel vaatlijden. Tevens is voorzichtigheid
geboden bij risicofactoren voor hart- en vaatziekten,
zoals hypertensie, hyperlipidemie, diabetes en roken.
Opmerkelijk genoeg gelden deze beperkingen niet voor
NSAID’s.
Anno 2005 zijn er bij patiënten met een normaal ach-
tergrondrisico voor het ontwikkelen van hart- en vaat-

ziekten geen overwegende bezwaren tegen de toepas-
sing van COXIB’s. Wellicht dat COXIB’s, gezien hun
betere gastrointestinale verdraagbaarheid voor deze
patiënten een optie blijven. Immers hier leidt het
verhoogde risico, als het al bestaat, misschien wel tot
een statistisch significante maar niet tot een klinisch
relevant toegenomen cardiovasculair risico. Wel sugge-
reren de data er met een toenemende COX-2-selectivi-
teit het risico op hart- en vaatziekten toe te neemt zodat
de voorkeur uitgaat naar minder COX-2-selectieve
middelen naarmate de patiënt meer cardiovasculaire ri-
sicofactoren heeft. 
Daarnaast is van belang dat deze middelen in de ortho-
pedie doorgaans kortdurend worden voorgeschreven
en dat het verhoogde cardiovasculaire risico pas na 1 tot
1,5 jaar toe lijkt te nemen.
Als men deze middelen dus wil voorschrijven, en dus
niet uitkomt met eenvoudige analgetica, moet eerst
nagegaan worden of er al dan niet een verhoogd risico
op gastrointestinale complicaties is en als dit niet het
geval is dan verdient een conventioneel NSAID de
voorkeur. Als er wel een verhoogd risico dan is gastro-
protectie aangewezen en als een patiënt geen verhoogd
cardiovasculair risico heeft dan zijn de mogelijkheden
een NSAID in combinatie met een protonpomprem-
mer dan wel misoprostol of een COXIB. Voor de or-
thopedie is van belang dat COXIB’s wellicht gepaard
gaan met een lager perioperatief bloedverlies. Bij aange-
toonde hart- en vaatziekten vervalt in Europa (en dus
ook Nederland) op grond van regelgeving de mogelijk-
heid van een COXIB en is men dus aangewezen op een
NSAID gecombineerd met gastroprotectie.
De experimentele data bij fractuurgenezing, rotator
cuff-laesies en artrose zijn interessant genoeg om bij
patiënten verder te onderzoeken. Pas als deze data
bekend zijn is het mogelijk om uitspraken met betrek-
king tot eventuele nieuwe toepassing van COXIB’s in
de orthopedie.

ABSTRACT

NSAIDs may cause to NSAID gastropathy and this was the
reason for development of COXIBs which, in comparison to
NSAIDs have a proven gastro-intestinal advantage with respect
to severe gastrointestinal complications. However, selective
COX-2 inhibitors have a (potential) cardiovascular disadvanta-
ge, i.e. an enhanced rate of ischemic cardiovascular diseases.
This article describes the mode of action of NSAIDs and
COXIBs and strategies for the use of gastroprotection. In
addition, (potential) new orthopedic indications are described.
When a patient, after risk stratification, has an enhanced risk for
development of gastropathy during NSAID use and has no
enhanced cardiovascular risk (i.e. objectively assessed cardiovas-
cular disease or risk factors thereon) then the possibilities for
gastroprotection are either a NSAID in combination with a
proton pump inhibitor or misoprostol or a COXIB.
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SAMENVATTING

Doel: het bepalen van de interobserver-betrouwbaarheid van
een meetmethode ontwikkeld voor het beoordelen van de zijde-
lingse kniestabiliteit in flexie bij een totaleknieprothese (TKP).
Methode: de knie met TKP werd in 70° flexie een 9 N/m varus-
en valgusmoment opgelegd in een testapparaat. Met behulp van
röntgenopnamen werd de mediale en laterale spouwingshoek
bepaald, welke een maat zijn voor de zijdelingse stabiliteit van de
knie. De metingen van 2 waarnemers werden gebruikt om
middels een ‘limits of agreement’-analyse de inter-observer-be-
trouwbaarheid van de meetmethode te bepalen. 7 Vrouwen en 1
man met een gemiddelde leeftijd van 70 jaar (spreiding 65-77)
hebben deelgenomen aan de studie. Zij waren gemiddeld 36.5
maanden (spreiding 26-46) postoperatief.
Resultaten: de ‘limits of agreement’ voor het bepalen van de
kniestabiliteit waren 3.1 ± 1.2°. Daarbij was er een structureel
verschil van -0.5 ± 0.9° tussen beide waarnemers gemeten, welke
niet duidde op een systematische meetfout. Er bleek een duide-
lijke relatie te bestaan tussen de grootte van het opgelegde va-
rusmoment en de laterale knielaxiteit. 
Conclusie: de betrouwbaarheid van deze meetmethode lijkt
voldoende om in het bijzonder de doelgroep (patiënten met een
forse mediale en/of laterale flexielaxiteit) objectief te beoordelen. 

INLEIDING

Bij de meeste stabiliteitsstudies van knieën met een tota-
leknieprothese (verder TKP te noemen) worden de
voor-achterwaartse laxiteit en de zijdelingse stabiliteit in
extensie beoordeeld. Een goede zijdelingse stabiliteit in
flexie is, naast een maat voor het functioneren van de
collaterale ligamenten, eveneens belangrijk voor een
goed eindresultaat van een TKP. Een zijdelingse instabi-
liteit in flexie (ZIF) kan namelijk de oorzaak zijn voor
een pijnlijke en slechte functionerende TKP.1 ZIF pre-
senteert zich klinisch over het algemeen met pijn me-

diaal, recidiverende effusie, instabiliteitsgevoel en een
gevoelige pes anserinus superficialis bij palpatie. Daar-
naast hebben patiënten met ZIF een verminderde prop-
rioceptie ten opzichte van een zijdelings stabiele knie in
flexie.2 Een probleem is echter dat, in tegenstelling tot
de zijdelingse stabiliteit in extensie, weinig onderzoeks-
methoden voorhanden zijn om op eenvoudige en objec-
tieve wijze de zijdelingse stabiliteit in flexie vast te stellen.
Een computerzoekactie in de huidige literatuur naar een
objectieve radiologische in vivo meetmethode voor het
bepalen van de mediale en laterale kniestabiliteit in flexie
van een TKP leverde slechts 2 studies op. Stähelin et al.
beschrijven een meetmethode waarbij de kniestabiliteit
in 80° graden flexie TKP in vivo wordt gemeten met
behulp van een röntgenstressanalyse.3 Deze methode
bleek een goede inter-observer-betrouwbaarheid te
hebben (ICC 0.93). Een soortgelijke studie is verricht
met het Telos®-apparaat en een beensteun met 75°
knieflexie.4 Matsuda et al. toonden aan dat de collatera-
le laxiteit in volledige extensie groter is dan in 75°
flexie.4 Voor het overige worden er wel studies beschre-
ven welke de collaterale kniestabiliteit in extensie en tot
30° flexie hebben gemeten, of studies waarin met kada-
vermateriaal (inclusief TKP) is gewerkt.5,6,7,8,9

In de Sint Maartenskliniek in Nijmegen is naar voor-
beeld van de methode van Stähelin et al. een meetme-
thode ontwikkeld die op eenvoudige en objectieve wijze
ZIF van een TKP kan vaststellen. De methode is door
middel van technische analyses geoptimaliseerd met be-
trekking tot momentoplegging, wrijvingskrachten en
houding van de patiënt. Doelen van deze studie zijn (1)
het bepalen van de inter-observer betrouwbaarheid van
de meetmethode, (2) de klinische toepasbaarheid te be-
oordelen en (3) een eerste indruk geven van de te ver-
wachten mediale en laterale laxiteit van een kniege-
wricht met een TKP.

METHODE

Aan deze studie, die goedgekeurd was door de medisch
ethische commissie, namen 8 patiënten deel (7 vrouwen
en 1 man), met een gemiddelde leeftijd van 70 jaar
(spreiding 65-77). 4 Van hen hadden een TKP rechts en
4 een TKP links. De TKP’s waren allen van het type
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Figuur  1. De testopstelling

Beeldversterker
Onderbeensteun op wieltjes
Plateau in hoogte verstelbaar
Bovenbeensteun
Touw en gewicht

Meetmethode:

- Het testapparaat werd op het einde van de röntgentafel geplaatst;
- De knie met TKP werd in de opstelling gefixeerd in het apparaat met heup- en kniegewricht in 70° flexie;
- Het bovenbeen werd met klittenband vastgelgd in de bovenbeensteun, onderbeen en voet in de onderbeensteun;
- Het touw met hieraan 3 kg werd bevestigd aan de onderbeensteun op 30 cm van de kniegewrichtsspleet;
- Het touw werd via de katrol aan de zijkant van het plateau naar beneden geleid zodat het kniegewricht een 

varusmoment van 9 N/m opgelegd kreeg, waarbij de heup naar zijn eindstand werd geroteerd;
- De beeldversterker werd zodanig gepositioneerd dat het tibiaplateau in voor-achterwaartse richting loodrecht

geraakt werd;
- Een varusstressopname werd gemaakt; 
- Dezelfde procedure werd herhaald voor de tweede stressfoto waarbij een valgusmoment op het onderbeen

werd uitgeoefend;
- Met een digitaal röntgenprogramma werd de hoek gemeten tussen de raaklijn van beide femurcondylen en

een lijn evenwijdig aan tibiaplateau;
De mediale openingshoek onder valgusstrees diende als maat voor de integriteit van de mediale kapselband-
structuren, varusstress voor de laterale kapselbandstructuren.
Naast het varus- en valgusmoment van 9 N/m dat aan alle knieën werd opgelegd, werd bij 3 patiënten een
momenten van  6 N/m gebruikt, bij 5 patiënten 12 N/m.

balanSysTM, fixed bearing (Mathys Ltd Bettlach,
Zwitserland). Het gemiddelde tijdsinterval tussen opera-
tie en postoperatieve follow-up was 36.5 maanden (sprei-
ding 26-46). De gemiddelde postoperatieve ‘range of
motion’ (ROM) was 109.1º (spreiding 90°-120°) zonder
extensiebeperking. De gemiddelde postoperatieve ‘Knee
Society’-score en kniefunctiescore waren respectievelijk
95.8 (spreiding 92-99) en 75.8 (spreiding 60-100).

Voor het bepalen van de mediale en laterale kniestabili-
teit in flexie is een testapparaat ontwikkeld dat als hulp-

middel diende bij de meetprocedure (figuur 1). Het bo-
venbeen van de patiënt werd in een steun gefixeerd
terwijl het onderbeen in een steun op wieltjes lag welke
vrij over een plateau kon bewegen. Aan weerszijden van
het plateau bevond zich een katrol met touw en gewicht
waarmee zowel varus- als valgusstress aan het kniege-
wricht opgelegd konden worden. Omdat de opgelegde
stressmomenten via de knie eveneens een eindstandige
endo- of exorotatie in de heup met zich meebrachten,
was een totaleheupprothese aan dezelfde zijde een ex-
clusiecriterium voor deelname aan de studie.
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het gemiddelde absolute verschil 1.17° (Sd 1.77°).
Wat betreft de inter-observer-betrouwbaarheid van de
varus- en valgushoeken samen (n=15) bedroeg de
‘limits of agreement’ 3.1 ± 1.2° (figuur 2). Dit beteken-
de dat een waarde gemeten door waarnemer 2 met 95%
betrouwbaarheid maximaal 3.1° boven of onder een
gemeten waarde van waarnemer 1 ligt. Daarbij meten
beide waarnemers met een structureel verschil van –0.5°
± 0.9°. Op basis van figuur 2 lijkt er geen trend te
bestaan tussen de grootte van het gemeten verschil en
de grootte van de varus- of valgushoek. 
Zoals af te leiden uit tabel 1 en figuur 3, is de grootte
van het opgelegde moment van invloed op de gemeten
laterale laxiteit. Een toename van het opgelegde mo-
ment leidt bij 6 van de 7 patiënten tot een toename van
de laterale laxiteit. Wanneer het moment van 6 N/m
naar 9 N/m wordt vergroot (n = 3), neemt de laxiteit
van 5.43 tot 6.92º toe. Bij een verandering van 9 naar
12 N/m (n = 4) is dit een toename van 4.36 tot 6.48º. 

DISCUSSIE

Met een limits of agreement van 3.1° lijkt deze meetme-
thode een goede inter-observer- betrouwbaarheid te
hebben. Hoewel 3.1° verschil tussen twee herhaalde
metingen groot te noemen is voor een stabiele TKP met
een laxiteit tot 5°, is 3.1° zeer acceptabel wanneer de
doelgroep (flexielaxiteit meer dan 5°) in ogenschouw
wordt genomen. Stähelin beschrijft in zijn artikel een
meetfout van 0.5° tussen beide waarnemers en een
‘limits of agreement’ van 3.2°. We mogen dus conclu-
deren dat onze meetmethode even betrouwbaar is als de
methode gebruikt door Stähelin.
Tot op heden is er slechts 1 studie gepubliceerd welke
ook een indicatie geeft over de gemiddelde in vivo ZIF
bij TKP.4 In een Telos®-stressapparaat wordt in extensie
en in 75° flexie een kracht van 150 N op de laterale of
mediale zijde van het kniegewricht aangebracht welke
een niet nader omschreven moment op de knie
oplevert. Het resultaat in 75° knieflexie is een laterale
laxiteit van 2.6° en een mediale laxiteit van 2.9°. Met be-
trekking tot de betrouwbaarheid van de toegepaste

Statistiek
De ZIF werd bepaald aan de hand van de grootte van
spouwingshoek in graden. Hiervan werden de gemid-
delden en de standaarddeviaties berekend. Met betrek-
king tot de verschillen gemeten tussen de waarnemers 1
en 2, werd het gemiddelde verschil en het gemiddelde
absolute verschil berekend. Het gemiddelde verschil
bepaalde of er mogelijk sprake was van een systemati-
sche meetfout tussen beide waarnemers, of toont aan of
een van beide waarnemers systematisch hoger of lager
dan de andere waarnemer. Het gemiddelde absolute
verschil is een indicatie voor de gemiddelde afwijking
tussen de waarden gemeten door waarnemer 1 en 2.
Voor het bepalen van de inter-observer betrouwbaar-
heid werd gebruik gemaakt van de ‘limits of agreement’
-analyse.10 Hierbij werd gerekend met de spreiding van
de verschillen tussen de twee metingen verricht door
waarnemer 1 en waarnemer 2 binnen de individuele
patiënt c.q. de populatie (de onderzoeksgroep). 
Tot slot werd de relatie tussen de grootte van het
opgelegde varusmoment en de zijdelingse kniestabiliteit
in flexie bepaald.

RESULTATEN

Tabel 1 toont alle gemeten varus- en valgusstresshoeken
binnen de pilotstudie, uitgevoerd door waarnemers 1 en
2. Opvallend waren de varusmetingen van de patiënten
2 en 3 bij een opgelegd moment van 9 N/m; er was een
opvallend verschil tussen waarnemers 1 en 2. Voor
patiënt 3 is geen verklaarbare reden voorhanden.
De gemiddelde mediale laxiteit bij 9 N/m (valgushoek,
n=16) bedroeg 3.03 ± 2.24° en voor de laterale laxiteit
(varushoek, n=14) 5.46 ± 2.06°. Het gemiddelde
verschil tussen de mediale laxiteit gemeten door de
waarnemers 1 en 2 was 0.04° (Sd 1.21). Het gemiddel-
de absolute verschil gaf aan dat de metingen door de
waarnemer 1 en 2 voor de mediale laxiteit gemiddeld
0.99° (Sd 0.59°) van elkaar verschilden. Voor de laterale
laxiteit was het gemiddelde verschil -1.09° (Sd 1.83°) en

Figuur  2. Inter-observer-verschillen bij het meten van de
valgus- en varushoeken

Figuur  3. Invloed van het vergroten van het moment op
de varushoek 
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normaalwaarden zijn voor de mediale en laterale stabili-
teit bij normale knieën. Zijn dat ook de waarden waar
we bij het plaatsen van een TKP naar moeten streven?
Een indicatie van normaalwaarden wordt gegeven door
een studie uitgevoerd in 1976 met kadaver controle
knieën.12 In 90° flexie en met een moment van 15 N/m
werd met behulp van uitwendige meetapparatuur een
mediale en laterale knielaxiteit gevonden van respectie-
velijk 4.2° en 5.2°. In 1978 toonde hij echter aan dat de
knielaxiteit in vivo gemeten minder is dan bij metingen
aan kadaverknieen.13 Recent is er ook een MRI studie
verricht naar de flexie ‘gap’ in controle knieën.14 Hierin
wordt bij een knieflexie van 90° een passieve, niet ge-
standaardiseerde varus- en valgustress opgelegd resulte-
rend in een laterale gap van 7.9 ± 1.9° en een mediale
gap van 2.8 ± 0.9°. Andere toepassingen in de toekomst
kunnen zijn het vergelijken van verschillende typen TKP
met betrekking tot de flexielaxiteit of het vergelijken van
verschillende methoden van implementatie (botgerefe-
reerd, ligamentgerefereerd, CAS). 
Concluderend heeft de knieflexielaxiteit meetmethode
een goede inter-observer-betrouwbaarheid en lijkt de
methode goed toepasbaar te zijn bij patiënten met een
klinische verdenking op een flexie-instabiliteit.

ABSTRACT

Goal: to determine the inter-observer reliability of a method
which measures the collateral knee stability in flexion after a
total knee arthroplasty (TKA). 
Methods: the TKA knee will be stressed in 70 degrees of flexion
with a 9 N/m varus- and valgus torque. Stress X-rays are made
to calculate the medial and lateral laxity. Two observers are used
to determine the inter-observer reliability with the limits of
agreement analysis. Seven women and 1 man with a mean age of
70 years (range 65-77) have participated the study. They were
36.5 months postoperative (range 24-46). 
Results: the limits of agreement for measuring the knee stability
are 3.1 ± 1.2 degrees. A structural difference of -0.5 ± 0.9
degrees was measured between the 2 observers, which does not
indicate a sytematic measuring error. Furthermore, an obvious
relation was found between the size of the varusmoment and the
lateral laxity of the TKA knee.
Conclusion: the reliability of this method seems adequate for de-
termining the medial and lateral knee stability objectively in TKA
patients with a substantial knee laxity at physical examination. 

meetmethode wordt gemeld dat herhaalde metingen
binnen 1 patiënt variaties van minder dan 1° liet zien.
Hiermee vergeleken toonde onze studie met de TKP in
flexie een vrijwel gelijke mediale laxiteit (3.0 ± 2.2°)
maar een duidelijk grotere laterale laxiteit (5.5 ± 2.1°).
Discussiepunt is echter de toegepaste meetmethode in
de studie van Matsuda. De Telos® is feitelijk niet ont-
worpen voor het meten van ZIF omdat de methode niet
voorziet in fixatie van het bovenbeen. Wanneer de
laxiteit in extensie groter is dan de laxiteit in 75º flexie
kunnen vraagtekens geplaatst worden bij de juistheid
van de toepasbaarheid Telos® apparaat voor het bepalen
van ZIF. Stähelin meldt in zijn in vivo studie bij 15
N/m stresshoeken variërend van 1-22°, zonder het uit-
splitsen van mediale en laterale laxiteit en zonder gemid-
delden en standaarddeviaties. Een kadaverstudie van
TKP’s in 60° flexie toont een laterale laxiteit van 4.3° en
mediale laxiteit van 2.2° bij 10 N/m.9

Gedurende de ontwikkeling van deze meetmethode
bleef de vraag hoe groot het stressmoment op de knie
moet zijn om een laxiteit aan te tonen onbeantwoord.
Het moment moet namelijk dusdanig worden gekozen
dat er wel sprake is van het spouwen van het kniege-
wricht zonder schade toe te brengen aan collateraalban-
den en andere structuren. In soortgelijke literatuurstu-
dies worden momenten tussen de 10 en 15 N/m
beargumenteerd en gebruikt.3,11 In deze studie is
gekozen voor een voorzichtige benadering van 9 N/m.
Wel is er een duidelijke trend waarneembaar tussen het
opgelegde varusmoment (6, 9 of 12 N/m) en de
laterale laxiteit. Dit geeft aan dat er een voldoende groot
moment opgelegd moet worden om een laxiteit aan te
kunnen tonen. Op basis van deze bevindingen tezamen
met de gegevens uit literatuurstudies is ervoor gekozen
om in de toekomst een moment van 15 N/m op te
leggen (5 kg op 0.3 meter van de kniegewrichtsspleet). 
Wat betreft de toepasbaarheid van de meetmethode kan
gemeld worden dat de financiële investering voor wat
betreft het apparaat en de materialen minimaal is. De
duur van de meting, gebruikmakend van een meetpro-
tocol, is ongeveer 10 minuten voor het bepalen van
zowel de mediale als laterale knielaxiteit. 
In aanmerking voor de meetmethode komen in eerste
instantie TKP patiënten met postoperatieve pijn en een
op basis van anamnese en klinisch onderzoek waar-
schijnlijke flexie-instabiliteit.1 De methode wordt dan
gebruikt om de collateraallaxiteit te kwantificeren. In
Figuur 4 staat een voorbeeld van een postoperatieve
röntgenopname bij een TKP patiënt(e). Duidelijk
zichtbaar is de forse laterale laxiteit van 12.5° in 70°
knieflexie, waar een normale mediale laxiteit wordt vast-
gesteld. Deze meetmethode lijkt dan ook een goede
oplossing te bieden voor het altijd lastige flexie-instabili-
teitsprobleem van de postoperatieve knie.
Daarnaast is het interessant te weten wat nu eigenlijk

Figuur  4. Doorlichtingsafbeelding voor het bepalen van
de spouwingshoek 
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SAMENVATTING

De optimale positie van de patiënt bij een operatie aan de lum-
bosacrale wervelkolom is er een die een goed zicht geeft, een
minimaal bloedverlies met zich meebrengt en een juiste benade-
ring mogelijk maakt. In deze studie ondergingen 183 patiënten
een posterieure lumbale intercorporele spondylodese (PLIF), met
plaatsing van minstens 2 carbon fiber cages. 75 patiënten werden
op het Wilson frame gepositioneerd en 108 op de Andrews tafel.
Het gemiddelde bloedverlies peroperatief bij de patiënten die op
het Wilson Frame gepositioneerd waren bedroeg 700 ml. Het ge-
middelde bloedverlies peroperatief bij de patiënten die op de
Andrews tafel gepositioneerd waren bedroeg 450 ml.

INLEIDING

Spondylodese operaties op lumbaal niveau voor de be-
handeling van degeneratieve en post- traumatische wer-
velkolomafwijkingen nemen toe in aantal, vooral de
posterieure benaderingswijze. De optimale positie bij
een operatie aan de lumboscacrale wervelkolom is er een
die een goed zicht geeft in het operatiegebied, minimaal
bloedverlies geeft, geen onbedoelde schade aan vitale
structuren toe brengt.1,2 De grootste problemen bij
rugoperaties zijn peroperatief bloedverlies en het goed
in beeld brengen en houden van het operatiegebied.
Bloedingen van het vertebrale veneuze systeem zijn een
serieus obstakel omdat herkenningspunten dan moeilij-
ker te vinden zijn, de operatietijd langer wordt en er
meer gevaar is om vitale structuren te beschadigen. Het
gehele epidurale en vertebrale veneuze systeem heeft op
elk spinaal segment talrijke verbindingen via venen van
de thoracoabdominale ruimte. Het is een veneus sys-
teem zonder kleppen, behalve in de kleine verbindende
kanaaltjes. De druk in dit systeem is laag.

Voor een goed overzicht tijdens de operatie en een meer
gemakkelijke benadering naar het benige spinale kanaal

M. van der Biezen, physician assistent en 
drs. F.J.K. Kramer, orthopedisch chirurg, vakgroep
Orthopedie, Jeroen Bosch ziekenhuis, Deutersestraat 2, 
5223 GV Den Bosch.
Correspondentie: drs. F.J.K. Kramer
E-mail: f.kramer@jbz.nl

en de discus intervertebralis, is afname van de lumbale
lordose bij de positionering van de patiënt beter. De
afname van de lumbale lordose zorgt voor een goede
entree door de posterieure elementen van de rug.3,4,5

Op het Wilson frame ligt de patiënt op de buik waarbij
de laterale zijde van de romp en thorax gesteund worden
door twee afzonderlijke gebogen beugels die vanaf het
bekken naar de schouders lopen. De heupen zijn licht
geflecteerd evenals de beide knieën. Op de Andrews tafel
wordt de patiënt in buikligging gepositioneerd en steunt
de patiënt op de thorax en de onderbenen. Het
abdomen ligt hierbij volledig vrij.
Het doel van het onderzoek was aantoonbaar te maken
dat het peroperatieve bloedverlies beïnvloedt wordt
door de verschillende manieren van positioneren van de
patiënt op een operatietafel. In dit onderzoek wordt het
Wilson Frame vergeleken met de Andrews tafel waarbij
de effectmaat het peroperatieve bloedverlies was.

PATIËNTEN EN METHODEN

Dit retrospectief onderzoek bevat 183 patiënten pa-
tiënten die in de periode van juli 2000 tot juli 2004 en
posterieure lumbale intercorperele spondylodese (PLIF)
ondergingen, met minstens 2 carbon fiber cages. Alle
operaties vonden plaats onder algemene narcose. 75
patiënten werden op de locatie Groot Ziekengasthuis
geopereerd, 108 op de locatie Carolus ziekenhuis. In
het Groot Ziekengasthuis werden de patiënten op een
Wilson Frame gepositioneerd. In het Carolus Zieken-
huis werden de patiënten op een Andrews tafel geposi-
tioneerd. Het grootste deel van de operaties betrof
allerlei vormen van spondylolisthesis en postdiscectomie
aandoeningen (rug- en beenpijn, abnormale beweeg-
lijkheid van wervels). In alle gevallen geschiedde een
fixatie met pedikelschroeven en platen. Alle operaties
werden door 1 orthopedisch chirurg verricht. Het
bloedverlies na afloop van de operatie werd aangegeven
door de anesthesieassistent. Hierbij werd gekeken naar
de hoeveelheid bloed in de zuigpot en de gazen. Met
peroperatief wordt de tijd bedoeld vanaf het moment
van de incisie tot het plaatsen van de laatste hechting.
Per operatief werd gestreefd naar een systolische
bloeddruk van 90-100 mmHG.

Bloedverlies in relatie met de positionering van de patiënt bij
posterieure lumbale intercorporele spondylodese (PLIF) -
een vergelijking tussen de Andrews tafel en het Wilson frame
M. van der Biezen en F.J.K. Kramer
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RESULTATEN

De gemiddelde operatietijd in het Groot Ziekengast-
huis bedroeg 140 minuten (spreiding 130-190). De ge-
middelde operatie tijd in het Carolus ziekenhuis be-
droeg ook 140 minuten (spreiding 130-190) (Tabel 1).
Het gemiddelde bloedverlies peroperatief van de patiën-
ten die op het Wilson Frame gepositioneerd waren
bedroeg 700 ml (spreiding 350-2000). Het gemiddel-
de bloedverlies peroperatief van de patiënten die op de
Andrews tafel gepositioneerd waren bedroeg 450 ml
(250-2000) (Tabel 2). De zwaarte van de operaties
bleek op beide locaties hetzelfde.

DISCUSSIE 

Vele factoren kunnen verantwoordelijk worden gehou-
den voor het bloedverlies bij operaties aan de lumbale
wervelkolom. De twee meest beschreven factoren zijn,
toegenomen bloedverlies als gevolg van toegenomen
druk in de vena cava inferior en daarmee indirect op het
veneuze vertebrale systeem, en het langer duren van de
operatie en daarmee het risico van toenemend bloedver-
lies.1,2,3,6,7,8 Deze factoren komen overeen met de be-

vindingen die uit dit onderzoek naar voren komen, te
weten het bloedverlies op de Andrews tafel is minder,
doordat er een lage druk op het abdomen plaats vindt.
Een langere operatietijd zorgt voor meer bloedverlies.
Er wordt regelmatig onderzoek gedaan naar de positio-
nering van patiënten voor operaties aan de wervelko-
lom. Diverse tafels, frames en technieken worden be-
schreven. In de literatuur is vooral onderzoek gedaan
naar de uitgangshouding van de patiënt in relatie met de
lumbale lordose 1,3,4,5 In mindere mate is onderzoek
gedaan naar de relatie tussen het peroperatieve bloed-
verlies en de positionering van de patiënten.1,2,3,7,8

Uit de resultaten van deze studie blijkt het peroperatie-
ve bloedverlies bij patiënten die op een Andrews tafel
gepositioneerd waren gemiddeld 250 ml. minder dan
het peroperatieve bloedverlies bij patiënten die op een
Wilson Frame gepositioneerd waren. De belangrijkste
reden voor het lagere bloedverlies lijkt te liggen in het
feit dat er bij positionering op de Andrews tafel een ver-
minderde abdominale druk is en daardoor een lagere
druk in het vertebrale veneuze systeem is. Dit komt
overeen met wat Böstman et al. hierover hebben ge-
schreven.7
Ook uit andere onderzoeken is gebleken dat uitgangs-
houding of positionering van patiënten van invloed is
op het peroperatief bloedverlies.2,3,4,6

Tabel 1. Operatieduur per locatie

Tabel 2. Bloedverlies peroperatief, Wilson frame versus Andrews tafel
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ABSTRACT 

The optimal position for back surgery is one which facilitates
exposure, minimizes bleeding and the likelihood of violation of
vital structures in the operative filed and permits proper ventila-
tion of the anesthetized patient. In this study 183 patients
underwent a posterior lumbar interbody fusion (PLIF), with at
least, placing of two carbon fiber cages. 75 patients where posi-
tioned on the Wilson Frame and 108 patients where positioned
on the Andrews table.  The mean operating time on both tables
was 140 minutes. The mean blood loss, peroperative, within the
patients whore were positioned on the Wilson Frame was mean
700 ml (350-2000). The mean blood loss, peroperative, within
the patients who were positioned on the Andrews table was
mean 450 ml (250-2000). 
The result of this study shows that the peroperative blood loss
within patients who were positioned on the Andrews table is
mean 250 ml less, than within patients who are positioned on
the Wilson Frame. The most important reason for the reduction
of blood loss during the operation seems the fact that on the
Andrews table the abdominal pressure is lower which causes
lower pressure in the vertebral venous system.
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SAMENVATTING

In een survey onder patiënten die een grote orthopedische ope-
ratie ondergingen en die preoperatief werden behandeld met
epoëtine-alfa werd het bloedbeleid geregistreerd, evenals enkele
uitkomstparameters. Met deelname van 1180 patiënten in 23
ziekenhuizen in Nederland geeft dit onderzoek een goed beeld
van het bloedbeleid in de orthopedie, zij het selectief voor de
situatie waarin preoperatief met epoëtine wordt behandeld. 
Bij vergelijking met eerdere onderzoeken blijkt dat de inzet van
bloedsparende technieken sinds 1999 beduidend is toegeno-
men; vooral postoperatieve ‘cell saving’. De behandeling met
epoëtine-alfa bleek goed te plannen. In de periode dat epoëtine-
alfa werd toegediend steeg het Hb gemiddeld met 1,3 mmol/l
(van 7,6 tot 8,9 mmol/l); 9,3% van de patiënten had tijdens of
na de operatie een transfusie nodig: volgens de literatuur een
aanzienlijk lager percentage dan zonder voorbehandeling met
epoëtine-alfa. Dit betekent dat behandeling met epoëtine-alfa
behalve in onderzoekssetting, ook in de praktijk het aantal trans-
fusies kan beperken. Het Hb-gehalte voor een transfusie was
gemiddeld 5 mmol/l, wat aansluit bij de huidige Richtlijn
Bloedtransfusie. Bij patiënten die een transfusie hadden gekre-
gen, kwamen meer postoperatieve infecties en complicaties
voor; patiënten met transfusies en patiënten met postoperatieve
infecties en complicaties verbleven langer in het ziekenhuis dan
patiënten die geen transfusies hadden gekregen of die geen po-
stoperatieve infecties of complicaties hadden. Transfusies voor-
komen kan dus tevens aanzienlijke kosten besparen.

INLEIDING

De laatste jaren is er meer aandacht gekomen voor het
ontwikkelen van het bloedtransfusiebeleid bij operatieve
ingrepen, ter voorkoming van transfusies. Ten eerste
vanwege de risico’s op transmissie van infecties en im-
muunsuppressie van een transfusie, ten tweede gezien
de dreigende tekorten aan bloed en de hoge prijzen

ervan.1-4 Naast een restrictief beleid zijn hiervoor
diverse bloedsparende technieken beschikbaar. Een
hiervan is epoëtine-alfa, dat sinds 1999 geïndiceerd is
voor toediening voorafgaand aan een grote orthopedi-
sche operatie, en als zodanig aanbevolen in de Richtlijn
Bloedtransfusie van het CBO.5
Bloedtransfusiebeleid dient te beginnen met een transfu-
sieprotocol waarin een restrictieve bloedtransfusietrigger
is gedefinieerd. Daarnaast kan men preoperatief afnemen
van autoloog bloed, preoperatief toedienen van epoëtine-
alfa, het toepassen van bloedsparende methoden zoals
per- en postoperatieve ‘cell saving’ en normovolemische
of hypervolemische hemodilutie toepassen. Verder wor-
den soms vervanging van niet-selectieve NSAID’s en
methotrexaat in het protocol opgenomen, aangezien
niet-selectieve NSAID’s het bloedverlies vergroten.6,7 

Om een indruk te krijgen van het gebruik van epoëtine-
alfa in het bloedtransfusiebeleid in de Nederlandse zie-
kenhuizen en van de resultaten voor de patiënt, werd in
een groot aantal ziekenhuizen in Nederland een onder-
zoek gehouden onder patiënten die een grote orthopedi-
sche operatie moesten ondergaan en bij wie preoperatieve
toediening van epoëtine-alfa (Eprex®) werd toegepast. 
De bevindingen worden waar mogelijk vergeleken met
die in eerder uitgevoerde studies om inzicht te krijgen in
de veranderde praktijk en de consequenties daarvan.

METHODEN

Van juni 2001 t/m februari 2003 werden gegevens ver-
zameld bij anesthesiologen en orthopedisch chirurgen
in 23 ziekenhuizen. Het betrof gegevens over patiënten
van 18 jaar en ouder die gepland stonden voor een grote
electieve orthopedische operatie, die bij preoperatieve
screening een Hb-waarde lager dan 8,1 mmol/l hadden
en die preoperatief epoëtine-alfa en per oraal ijzer kre-
gen (200 mg elementair ijzer per dag). 
Bij deze patiënten werd de normale praktijk gevolgd.
De exclusiecriteria waren de normale contra-indicaties
voor een behandeling met epoëtine-alfa.

De volgende gegevens werden verzameld: demografie,
relevante comorbiditeit, relevante comedicatie, gegevens

Bloedbeleid in de orthopedie in Nederland - 
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over operatie en anesthesie, toegepaste bloedsparende
technieken, Hb-waarden bij screening, <24 uur voor de
operatie, <24 uur na de operatie, bij ontslag uit het zie-
kenhuis en voor een eventuele transfusie, gegevens over
allogene bloedtransfusies, postoperatieve infecties en
andere postoperatieve complicaties, en de opnameduur
(gepland en werkelijk).
Gezien het exploratieve karakter van het onderzoek
werd van tevoren geen benodigde steekproefgrootte
berekend. De statistische analyse is beschrijvend van
aard. Bij toetsing werden non-parametrische toetsen
gebruikt. Verschillen in nominale variabelen werden
getoetst met de Fisher-exacttest. Verschillen in interval-
en ordinale variabelen werden getoetst met de
Wilcoxon-tweesteekproeventoets. Verschillen binnen
groepen van interval en ordinale variabelen werden
getoetst met de Wilcoxon-rangsomtoets. Alle toetsen
werden tweezijdig uitgevoerd bij een alfa van 0,05. De
statistische analyses zijn uitgevoerd met behulp van SAS
versie 8.2 (SAS Institute Inc., © 1999-2001).
De gegevens werden volledig anoniem verzameld. De
patiënten werd toestemming gevraagd voor het gebruik
van hun gegevens. Aangezien de patiënten geen extra
interventies ondervonden, viel dit onderzoek niet onder
de Wet Medisch-wetenschappelijk Onderzoek met men-
sen (WMO). Het onderzoek voldeed aan de gedragsco-
de voor gezondheidsonderzoek.8

RESULTATEN

In totaal zijn gegevens verzameld van 1183 patiënten.
Voor 3 patiënten is de operatie niet doorgegaan. Deze
patiënten zijn daarom alleen opgenomen in de bijwer-
kingenanalyse. 

De basiskenmerken staan in tabel 1. 
De totale dosis epoëtine-alfa bedroeg gemiddeld
158.508 IE (spreiding 40.000-200.000). Dit werd toe-
gediend in gemiddeld 3,96 injecties (min=1, max=5) in
21,4±7,1 dagen.

Bij 694 patiënten (59%) waren een of meer bloedspa-
rende technieken toegepast. Meest toegepast waren po-
stoperatieve cellsaving (bij 35%) en normo- en hypervo-
lemische hemodilutie (samen bij 25%). Peroperatieve
cellsaving en preoperatieve autologe bloeddonatie wer-
den weinig toegepast: respectievelijk bij 24 (2,0%) en 8
(0,7%) patiënten. Aprotinine of andere fibrinolytica
werden bij geen van de patiënten toegepast. 
Het verloop van de Hb-concentratie is weergegeven in
figuur 1. De gemiddelde Hb-respons (het verschil tus-
sen de Hb-concentratie bij de screening en vlak voor de
operatie) bedroeg 1,3±0,8 mmol/l. Er waren 705 re-
sponders (74,6% van 945, missing n=235), waarbij een

‘responder’ is gedefinieerd als iemand met een Hb-
respons van ≥0,8 mmol/l. Er was geen verschil tussen
het gemiddelde start-Hb van responders en niet-re-
sponders: 7,6±0,5 (n=705) vs. 7,5±0,6 mmol/l (n=240)
(p=0,096). 
Er werd geen effect van de comedicaties NSAID’s of
methotrexaat gevonden op de Hb-waarden of de Hb-
respons. Wel waren er significant minder responders
onder patiënten die tevens reumatoïde artritis of COPD
hadden (resp. 56,4 en 64,1%) dan onder degenen

Figuur 1. Verloop van de Hb-waarde

Tabel 1. Basiskenmerken van de populatie.

% vrouw 89,6%
leeftijd (jaar) 69,3±12,5
gewicht (kg) 73,5 kg±13,8
lengte (cm) 165±7,9
BMI 27,0±4,8
co-morbiditeit

reumatoïde artritis 9,8%
coronairlijden 9,1%
COPD 7,6%
decompensatio cordis 2,3%
overig 1,0%

operatie
totale-heup 61,7%
(primair/revisie 88/12%)

totale-knie 32,8%
(primair/revisie 96/4%)

rug 4,1%
overig 1,4%

anesthesie
spinaal/epiduraal 82,0%
algeheel 15,6%
locoregionaal 4,2%

medicatie
bij screening:
NSAID's 36,1%
(COX-2/niet-selectief 23/77%)
methotrexaat 3,1%

perioperatief:
antibiotische profylaxe 98,9%
antithrombotica 97,5%
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hart- en vaatproblemen, 9% chirurgische complicaties,
8% psychische problemen, 5% luchtwegproblemen, 4%
wondstoornissen en 22% andere complicaties. 
Bij patiënten die transfusies hadden gehad, kwamen
meer infecties en complicaties voor dan bij patiënten
zonder transfusies: infecties 10,9 versus 4,1% (p=0,004),
complicaties 27,3 versus 11,6% (p<0,001).

De werkelijke opnameduur (9,9±7,8 dagen) was ge-
middeld iets langer dan de geplande duur (8,7±2,8
dagen) (p=0,012). Patiënten met transfusies verbleven
langer in het ziekenhuis. Dit gold tevens voor patiënten
met een postoperatieve infectie of complicatie (tabel 2).
Er was een zwakke negatieve correlatie tussen de ver-
blijfsduur en de postoperatieve Hb-waarde (r=-0.19,
p<0.001).

Er kwamen van 15 patiënten in totaal 18 spontane
meldingen van adverse events’’ (AE's). De relatie met
epoëtine-alfa was in 7 gevallen niet aanwezig of twijfel-
achtig, in 6 gevallen mogelijk of waarschijnlijk, en in 5
gevallen onbekend. Van de AE's kwamen griepachtige
verschijnselen het meest voor (3x), gevolgd door 'niet
lekker voelen' en hoofdpijn (beide 2x). De AE's waren
in de meeste gevallen mild tot matig (9x) en in 3
gevallen ernstig, te weten diarree, hoofdpijn en braken.
Voor 6 AE's was de ernst niet aangegeven. Daarnaast
kwamen er van 3 patiënten meldingen van serious
adverse events’’ (SAE's): boezemfibrilleren, hartaanval
en tijdelijke blindheid). Bij boezemfibrilleren werd een
relatie met de epoëtine mogelijk geacht, bij beide
andere SAE’s niet. 
9 Patiënten stopten met de behandeling naar aanleiding
van de AE en 1 stopte tijdelijk.

DISCUSSIE

De verzamelde gegevens geven - gezien het grote aantal
ziekenhuizen (23) en patiënten (1180)- een goed beeld
van het bloedbeleid in de orthopediepraktijk in Neder-
land; de basiskenmerken waren vergelijkbaar met die in
een grote internationale gerandomiseerde placeboge-
controleerde studie bij grote orthopedische operaties,

zonder deze condities (resp. 76,6 en 75,6%) (p<0,001
en p=0,03).
Om na te gaan of de respons werd beïnvloed door het
circulerend volume, werd gekeken naar gewicht en
BMI. Responders waren iets zwaarder dan niet-respon-
ders (3,5 kg), maar er was geen correlatie tussen gewicht
of ‘body mass index’ (BMI) enerzijds en de Hb-respons
anderzijds.
Aan 110 patiënten (9,3%) werden een of meer transfu-
sies gegeven: 12 patiënten (1%) peroperatief, 92 (7,8%)
postoperatief en 6 (0,5%) zowel per- als postoperatief.
Gemiddeld werden bij een transfusie 2,0 eenheden
packed cells gegeven (per- en postoperatief vergelijk-
baar). De Hb-waarde voor een transfusie peroperatief
was gemiddeld 5,25±0,67 mmol/l, bij transfusies post-
operatief 5,13±0,68 mmol/l. 
Transfusies werden meer gegeven aan patiënten met een
revisieoperatie dan met een primaire operatie (p<0,001)
en meer bij heup- dan bij knieoperaties (p=0,012)
(figuur 2). Er was een tendens dat bij patiënten die lo-
coregionale anesthesie hadden gekregen minder trans-
fusies nodig waren dan bij andersoortige anesthesie
(2,1% versus 10,6%; p=0,079). De leeftijd van patiënten
die een transfusie kregen was gemiddeld 3,5 jaar hoger
dan bij patiënten zonder transfusie (p<0,001).

Noch van de comedicaties NSAID’s en methotrexaat,
noch van comorbiditeit werd een significant effect op de
transfusiebehoefte gevonden.
Patiënten met een transfusie hadden een significant
lagere Hb-respons op epoëtine-alfa: 0,8±0,9 mmol/l
vs. 1,3±0,8 mmol/l (p<0,001). Noch van de afzonder-
lijke bloedsparende technieken, noch van de combinatie
was in dit onderzoek een effect op het transfusiepercen-
tage aantoonbaar. 

Postoperatieve infecties traden op bij 56 patiënten. Bij
12 van hen (21%) leidde dit tot een revisieoperatie. De
infecties bestonden voor 41% uit wondinfecties, 38% uit
urineweginfecties, 9% uit luchtweginfecties en 12% uit
overige infecties.
Bij 154 patiënten (13,1%) traden andere postoperatieve
complicaties op: hiervan waren 37% nabloedingen, 14%

Figuur 2. Percentage patiënten met transfusies bij 
verschillende typen operaties, bij preoperatief gebruik 
van epoëtine-alfa

Tabel 2. Gemiddelde opnameduur in dagen (±sd).

ja nee p-waarde

transfusie 15,8 ± 14,0 9,3 ± 6,6 p<0,001
post-operatieve 
infectie 20,9 ± 17,3 9,4 ± 6,6 p<0,001
post-operatieve 
complicatie 14,4 ± 11,2 9,2 ± 6,9 p<0,001
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tegen minder dan 10 indien er geen infectie optrad. 
Een relatie tussen comedicatie (niet-selectieve NSAID’s,
methotrexaat) en de transfusiebehoefte (c.q. de effecti-
viteit van epoëtine-alfa) kon niet worden vastgesteld, on-
danks eerdere melding dat het gebruik van niet-selectie-
ve NSAID’s een risicofactor is voor groter bloedverlies.6
De gemiddelde Hb-waarden voor een transfusie (per-
operateif 5,13 mmol/l en postoperatief 5,25 mmol/l)
en het feit dat oudere patiënten meer transfusies kregen,
geven aan dat het gehanteerde transfusiebeleid in de
deelnemende ziekenhuizen in overeenstemming was
met de toenmalige conceptrichtlijn Bloedtransfusie van
het CBO.
Er werden weinig bijwerkingen van epoëtine-alfa ge-
meld, wellicht mede doordat dit niet actief werd nage-
vraagd. De gemelde bijwerkingen waren relatief mild.
Dit was ook het geval in gerandomiseerd onderzoek.9

Concluderend kan worden gesteld dat epoëtine-alfa een
effectieve behandeling is die goed in de dagelijkse or-
thopedische praktijk is in te passen. De resultaten in dit
onderzoek wijken niet af van eerder uitgevoerde geran-
domiseerde, gecontroleerde studies. Gezien het risico
van bloedtransfusies op postoperatieve complicaties en
een verlengde opnameduur, verdient het onzes inziens
de voorkeur het Hb van patiënten voor een grote or-
thopedische operatie preoperatief te optimaliseren met
epoëtine-alfa.

Verantwoording en dankwoord
Dit onderzoek werd financieel mogelijk gemaakt door
Ortho Biotech, een divisie van Janssen-Cilag B.V. De
auteurs bedanken P. Pilot (Maasland Ziekenhuis te
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steun bij de totstandkoming van dit artikel.

ABSTRACT

In a survey in patients scheduled for major orthopedic surgery
who were treated preoperatively with epoetin alfa, data were
collected on blood management and outcome. In view of the
number of patients included, 1180 from 23 Dutch hospitals,
this survey offers a representative image of blood management
in Dutch orthopedics, although it is selective for patients who
are treated preoperatively with epoetin. 
In comparison with earlier surveys we see that the use of blood
saving techniques, particularly postoperative cell saving, has
increased since 1999. Planning the preoperative treatment with
epoetin alfa appeared to be very feasible. During the treatment
period the Hb increased by a mean of 1.3 mmol/l (from 7.6 to
8.9 mmol/l); 9.3% of the patients needed a transfusion during
or after surgery. This is a much lower percentage than without
epoetin alfa treatment, as seen in the literature. This means that
epoetin alfa treatment can limit the number of transfusions, not
only in the study setting but also in practice. Pretransfusion Hb
was a mean of 5 mmol/l, conform the current Dutch Guideline

de EEST9 en een eerdere en grotere internationaal
onderzoek op dit gebied, de OSTHEO10. Vergeleken
met gegevens van de OSTHEO - in 1999 verzameld - is
het gebruik van bloedsparende methoden flink toege-
nomen tot bijna 60% van de grote orthopedische
operaties. Werd postoperatieve cell saving toen nog
helemaal niet en hemodilutie nog nauwelijks gebruikt,
nu werd bij meer dan 40% van de patiënten minstens een
van deze methoden toegepast. Van PABD is het bekend
dat het in Nederland weinig wordt toegepast (in dit
onderzoek bij 1%), terwijl het in andere Europese landen
veel gebruikelijker of zelfs een standaardprocedure is.9,10

Gezien het hoge percentage patiënten dat het injectie-
schema goed volgde, is een preoperatieve behandeling
met epoëtine in de praktijk goed in te passen. De behan-
deling resulteert in een Hb-respons van gemiddeld 1,3
mmol/l, overeenkomend met die gevonden in eerdere
studies.9,11 Deze respons werd niet gemakkelijker be-
reikt bij patiënten met een klein circulerend volume
(lager gewicht of BMI), zoals gedacht kan worden. Van
19,7% van de patiënten was geen respons bekend, voor-
namelijk doordat niet bij iedere patiënt de Hb-waarde
voor de operatie werd gemeten.
In de onderzochte patiëntengroep had 9,3% van de
patiënten ondanks toediening van epoëtine-alfa toch
een of meer transfusies nodig. Dit percentage is - evenals
de verdeling over de typen operaties - vergelijkbaar met
dat bij de patiënten die in de EEST preoperatief werden
behandeld met epoëtine-alfa (12%), tegen 48% van de
patiënten in de controlegroep.9 Bevestigd wordt dus
dat voorbehandeling met epoëtine-alfa behalve in stu-
diesetting ook in de praktijk bijdraagt aan de verminde-
ring van het aantal transfusies. Uit de literatuur is
bekend dat diverse bloedsparende technieken, zoals per-
en postoperatieve cellsaving, de kans op een allogene
transfusie beperken.12-15

Dit kon door het kleine aantal patiënten dat een transfu-
sie nodig had met de gegevens uit dit onderzoek niet
worden bevestigd. 
Dit onderzoek bevestigt de bevindingen dat transfusies
gepaard gaan met meer postoperatieve infecties en com-
plicaties.16-20 Opgemerkt dient te worden dat complica-
ties als nabloedingen natuurlijk vaker in aanmerking
komen voor een bloedtransfusie dan wanneer er geen na-
bloeding optreedt. Zeker was de opnameduur bij pa-
tiënten die transfusies krijgen duidelijk langer, maar ook
hier is het onduidelijk of dit toe te schrijven is aan de
reden voor de transfusie of aan de transfusie zelf. In elk
geval was er in dit onderzoek geen klinisch relevante
relatie tussen de Hb-waarde postoperatief en de opname-
duur, wat transfusie als oorzaak van een langere opname-
duur zou hebben ondersteund. Ook patiënten met post-
operatieve infecties en/of complicaties bleven significant
langer in het ziekenhuis. Vooral bij een postoperatieve
infectie was het verblijf lang: gemiddeld ruim 20 dagen,
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on Blood Transfusions. Patients who had a transfusion had
more postoperative infections and complications. Moreover,
patients who had a transfusion, as well as patients with postope-
rative infections and complications, stayed longer in hospital
than patients without transfusions, or postoperative infections
or complications. Avoiding transfusions therefore reduces costs
considerably.
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De verhaakte posterieure schouderluxatie; 
reconstructie of artroplastiek?

H.W. Boons en C.J.M. van Loon

SAMENVATTING 

Verhaakte posterieure schouderluxatie is een vaak gemiste diag-
nose, waar nog geen evidenced-based behandelingsprotocollen
van voorhanden zijn. We beschrijven een ziektegeschiedenis en
geven een literatuuroverzicht van behandeling.

INLEIDING

De posterieure schouderluxatie is een weinig voorko-
mend letsel dat vaak laat gediagnosticeerd wordt,
ondanks verbeterde diagnostische mogelijkheden. In 3%
van alle schouderluxaties komen posterieure luxaties
voor, veelal na grand-mal-epilepsieaanvallen met hoge
spiertonus en hoog energetische trauma met axiale
belasting van de geëndoroteerde geadduceerde schou-
der.1,2,3,4 Het traumamechanisme, lichamelijk onder-
zoek tezamen met conventionele röntgenopnamen zijn
de belangrijkste pijlers waarop de diagnose gestoeld is.
Posterieure schouderluxaties komen geïsoleerd of met
bijkomende proximale humerus fracturen voor. Door de
brede variëteit van afwijkingen en het zeldzame voor-
komen zijn evidence-based protocollen niet voorhan-
den.1 Recent is wel de Nederlandse richtlijn voor dia-
gnostiek en behandeling van de anterieure en posterieure
primaire schouderluxatie verschenen.5

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Een 76-jarige man met blanco voorgeschiedenis werd met een
eerste grand-mal-epilepsieaanval, gepresenteerd op de afdeling
spoedeisende hulp (SEH) via een melding van de centrale poli-
tieambulancedienst (CPA). Bij aankomst was de man helder, ge-
oriënteerd en werden er neurologisch geen afwijkingen
gevonden. Er was geen tongbeet, urineverlies of amnesie. Wel
was er rechts schouderpijn. Bij onderzoek bestond er een
beperkte schouderfunctie met een actieve anteflexie van 90
graden en abductie van 80 graden. Exorotatie was opgeheven en
endorotatie was mogelijk tot 20 graden. Er werden conventio-

nele voor-achterwaartse röntgenfoto’s genomen (Figuur 1), die
op dat moment door de SEH-arts als niet afwijkend werden be-
oordeeld. Behoudens neurologische controle voor evaluatie van
het insult, werd de patiënt met een mitella naar huis verwezen.
Na 1 week meldde de patiënt via de huisarts op de gipspolikli-
niek. Er waren toegenomen pijnklachten van de rechter schou-
der. Bij onderzoek was de anteflexie 40 graden en abductie 30
graden. De exorotatie bedroeg -10 graden (endorotatiecontrac-
tuur), de endorotatie 20 graden. Op grond van de klinsiche ver-
schijnselen en de eerder gemaakte röntgenopnamen werd de
verdenking van een posterieure schouderluxatie uitgesproken.
Een aanvullend CT-onderzoek bevestigde het vermoeden van
een posterieure schouderluxatie. De humeruskop was met een
grote ‘reversed’ Hill-Sachs-laesie verhaakt op de rand van de
fossa glenoidalis (Figuur 2). 

Op de operatiekamer werd de schouder onder algemene narcose
een gesloten repositie van het schoudergewricht uitgevoerd en
werd aansluitend gewrichtsstabiliteit getest. Al bij 30 graden
endorotatie luxeerde de schouder weer, waarbij de humeruskop
verhaakte op de posterieure glenoïdrand. Er bleek sprake van
een zeer instabiele situatie. Op grond van de grootte van het im-
pressiefractuur van de humeruskop, osteoporose en de instabili-
teit van de schouder werd besloten tot het plaatsen van een on-
gecementeerde hemi-prothese in dezelfde zitting. preoperatief
was deze optie met de patiënt besproken. Tijdens deze proce-
dure, die uitgevoerd werd via een deltopectorale benadering,
werd de grootte van de impressiefractuur duidelijk. (Figuur 3).
De rest van de schouder bleek vrij te zijn van traumatische be-

Drs. H.W. Boons, aios orthopedie en dr. C.J.M. van Loon, or-
thopedisch chirurg. Afdeling Orthopedie, Ziekenhuis Rijnstate
Arnhem, Postbus 9555, 6800 TA Arnhem.
Correspondentie: drs. H.W. Boons.
E-mail: hwboons@hotmail.com

Figuur 2. CT-scan
van de schouder
toont een op de ach-
terrand van de fos-
sa glenoidalis
verhaakte hume-
ruskop en ‘reversed’
Hill-Sachs-laesie

Figuur 1. Voor-
achterwaartse 
röntgenfoto van de
rechter schouder
toont een naar 
posterior geluxeerde
humeruskop
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schadigingen. De patiënt verliet 3 dagen na de operatie het zie-
kenhuis en werd op standaardwijze nabehandeld. Bij poliklini-
sche controle 6 weken postoperatief, had de patiënt 110 graden

abductie, 110 graden ante-
flexie, 70 graden exorotatie
en 50 graden endorotatie.
De VAS-scores voor functie
en pijn zijn beiden 7. 
De abductiekracht ten
opzichte van de linker
schouder was 78% (64 N,
Mcmesin® myoabductie-
meter). De controle rönt-
genfoto liet een goede stand
zien van de hemiartroplas-
tiek (Figuur 4).

DISCUSSIE

De posterieure luxatie van de schouder is een weinig
voorkomende en vaak gemiste diagnose.6,7,8 Het feit
dat van alle schouderluxaties slechts 3% posterieur is,
met veelal een gebrek aan duidelijke klinische signalen
en vaak inadequate röntgenfoto’s verklaren voor een
groot deel de gemiste diagnoses.1 Klinische aanwijzin-
gen voor een posterieure luxatie zijn vaak subtiel, maar
op grond van anamnese en lichamelijk onderzoek te on-
derkennen. De belangrijkset aanwijzingen zijn: een
endorotatiecontractuur met opgeheven exorotatie, een
prominerende processus coracoideus en dorsaal promi-
neren van de humeruskop onder de huid.4 Correct in-
geschoten röntgenopnamen in een voor-achterwaartse,
laterale en axillaire richting zijn een minimaal vereiste.
De axillaire opname is overigens vaak de enige richting
waarin de posterieure luxatie te zien is.6,8 Bij verdenking

van een impressiefractuur van de humeruskop is een
CT-scan aangewezen om grootte en positie van het
defect te bepalen.9,10

De behandeling van de posterieure schouderluxatie is
afhankelijk van meerdere factoren. Bij een chronische
pijnloze luxatie is ‘niets doen’ een goede optie. Zeker bij
oude of dementerende patiënten met een redelijke
functie moet dit overwogen worden.11

Indien gekozen wordt voor behandelen dient repostie
van de posterieure luxatie zo snel mogelijk na diagnose
te geschieden om vasculaire en ossale schade van de hu-
meruskop te voorkomen c.q. te beperken. Zeker bij de
verhaakte posterieure luxatie kan een tijdige repositie
toename van de grootte van de ‘reversed’ Hill-Sachs-
laesie beperkt worden. Voorzichtigheid is geboden om
een fractuur van de verhaakte humeruskop of humerus-
schacht te voorkomen. Dit geldt vooral voor exorotatie-
bewegingen voordat de humeruskop voldoende ont-
haakt is. Indien er bijkomende humeruskopfracturen
ontstaan of een gesloten repositie mislukt, dan is open
repositie geïndiceerd. Dit wordt meestal via een delto-
pectorale benadering verricht.12 Na repostie wordt de
stabiliteit getest. Veelal bepaalt de grootte van het de
‘reversed’ Hill-Sachs-laesie de mate van stabiliteit.
Indien er binnen de functionele bewegingsbereik
(‘range of motion’; ROM) geen dislocatie optreedt
(meestal bij defecten kleiner dan 25% van het articule-
rende oppervlak) volstaat immobilisatie in neutrale
rotatie gedurende 4 weken.13

Bij postrieure instabiliteit van de schouder na repositie
worden diverse chirurgische procedures beschreven om
de schouder te stabiliseren. Transpositie van de subsca-
pularispees in het defect met of zonder tuberculum
minus osteotomie wordt veel gebruikt bij kleine insta-
biele defecten.11 Nadelen van deze techniek zijn zwakte
van de m. subscapularis.
Hoewel deroterende osteotomiën zijn beschreven,
worden deze vanwege de moeilijke techniek en de hoge
kans op kopnecrose maar weinig gebruikt.14

Oprichting van de osteochondrale impressiefractuur
met opvulling met een autoloog bottransplantaat, of
opvulling van het defect met allograft of botcement zijn
recent beschreven technieken die vooral bij kleine
defecten toepassing vinden.13,15,16

Indien er sprake is van preëxistente omartrose, een com-
minutieve fractuur, maar ook van een osteochondraal
defect van meer dan 50% van het articulerende opper-
vlak van de humeruskop, zoals bij de oudere patiënt met
osteoporose, is een hemi- of totaleschouderartroplastiek
het meest toegepast.13,17,18,19 Posterieure (sub)luxatie
is een bekende complicatie na artroplastiek voor posteri-
eure luxaties. Bij een lang miskende posterieure schou-
derluxatie ontstaat namelijk een contractuur van de m.
subscapularis en van het voorste deel van het gewrichts-
kapsel. Een voorste kapselrelease en het plaatsen van de
humeruscomponent in een mindere humerale retrover-

Figuur 3. Humeruskop met impressie van een deel van
het humerale gewrichtsvlak

Figuur 4. Voor-achterwaartse röntgenfoto van de rechter
schouder na hemiartroplastiek
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sie (15-20 graden), verminderen de kans op posterieure
luxatie.11,13,20 Het voordeel van een artroplastiek boven
een reconstructie is de directe oefenstabiliteit. Er hoeft
immers geen consolidatie meer plaats te vinden. Bevre-
digende resultaten zijn gepubliceerd na artroplastiek wat
betreft pijnvermindering en functieverbetering. Poste-
rieure instabiliteit in de vroege fase wordt als grootste
complicatie gezien.17

CONCLUSIE

De posterieure schouderluxatie is een vaak gemiste
diagnose. Primaire herkenning is essentieel voor de
beste behandeling. Hiermee kunnen contracturen en
een toename in de grootte van een osteochondrale im-
pressiefractuur (‘reversed’ Hill-Sachs-laesie) zoveel mo-
gelijk beperkt blijven. Wij benadrukken daarom het
advies uit de richtlijn voor acute primaire diagnostiek en
behandeling van de posterieure schouderluxatie: ‘een
exorotatiebeperking van de schouder na trauma is een
posterieure luxatie tot het tegendeel bewezen is’.5

ABSTRACT

Locked posterior dislocation of the shoulder is an often missed
diagnosis, without evidence-based treatment protocols. A case is
described with an overview of published treatment options.
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SAMENVATTING

Osteomyelitis van het bekken op de kinderleeftijd is een zeldzame
aandoening. Aan de hand van 2 patiënten die wij recent in onze
praktijk zagen en een literatuuroverzicht wordt een beschrijving
van het ziektebeeld gegeven. De aandoening presenteert zich in
het bijzonder bij wat oudere kinderen, jongens zijn hierbij vaker
aangedaan dan meisjes. Door het aspecifieke klachtenpatroon
wordt de juiste diagnose vaak laat gesteld. De aandoening is
hoofdzakelijk in het os ilium gelokaliseerd. De uitkomsten van het
laboratoriumonderzoek is behoudens een verhoogde BSE, vaak
niet afwijkend. Naast conventioneel röntgenonderzoek is een
botscan absoluut geïndiceerd. De belangrijkste verwekkers, onge-
acht de leeftijd, zijn de Staphylococcus aureus en streptokokken.
De behandeling is conservatief met breedspectrumantibiotica. In
uitzonderlijke gevallen is chirurgische drainage geïndiceerd. De
uiteindelijke prognose is zeer goed.

INLEIDING

Pijnklachten van het bekken op de kinderleeftijd kun-
nen worden veroorzaakt door een locale osteomyelitis.
Osteomyelitis van het bekken op de kinderleeftijd is een
zeldzame aandoening met een aspecifieke presentatie.1-

4 Aan de hand van literatuuronderzoek en een 2 patiën-
tencasussen worden het klinisch beeld, aanvullend
onderzoek en de behandeling besproken.

ZIEKTEGESCHIEDENISSEN

Patiënt A is een 13-jarige jongen. Op 10-jarige leeftijd kwam
patiënt A al eens in onze praktijk, dit in verband met pijnklach-
ten van de linker enkel. Deze bleken te berusten op een Brodie-
abces van de distale tibia. Het abces werd indertijd gecuretteerd
en nadien volgde een behandeling gedurende 6 weken met
Floxapen (2 weken intraveneus, 4 weken oraal). Bij latere con-
troles was de functie van de linker enkel ongestoord en kon hij
zonder pijn volledig belast lopen. Laatst ontwikkelde hij echter

pijnklachten in zijn linker lies. In verband met deze nieuwe
klacht, welke gepaard ging met krachtsverlies van het linker
been, werd hij opnieuw door de huisarts naar ons verwezen. 

Anamnestisch ging het om een kloppende pijn in de linker lies,
welke voornamelijk optrad na inspanning. Hij had zelf het
gevoel minder kracht te hebben in het linker been, ondanks de
krachtsoefeningen die hij onder begeleiding van een fysiothera-
peut uitvoerde. Er was geen trauma of bijzondere gebeurtenis
vooraf gegaan aan het ontstaan van deze pijn. Hij had geen
koorts gehad en was, afgezien van het Brodie-abces in de voor-
geschiedenis, verder gezond. Lichamelijk onderzoek liet behou-
dens drukpijn in de linker lies geen afwijkingen zien. In het
bijzonder geen bewegingsbeperking, geen zwelling of ontste-
kingsverschijnselen.

Osteomyelitis van het bekken op de kinderleeftijd

C.M. Kooijman en J.J.A.M. van Raaij

Drs. C.M. Kooijman, aios Heelkunde Medisch Centrum
Leeuwarden.
Dr. J.J.A.M. van Raaij, orthopedisch chirurg, Martini
Ziekenhuis, Locatie van Swieten, Postbus 30033, 
9700 RM Groningen.
Correspondentie: dr. J.J.A.M. van Raaij.
E-mail: j.j.a.m.raay@mzh.nl

Figuur 1.  Röntgenfoto van patiënt A. Zichtbare sclerose
ter plaatse van het linker os pubis, er zijn geen lytische
haarden zichtbaar

Figuur 2. Botscan van patiënt A. Felle hotspot zichtbaar
ter plaatse van de linker ramus superior, nabij de symfyse
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Laboratoriumonderzoek was ongestoord. (leukocyten 5.3 x
109/l, BSE 12 mm/uur, CRP <1 mg/l) Röntgenonderzoek
van het bekken toonde sclerose ter plaatse van het linker os
pubis (figuur 1). Een botscan toonde een felle hotspot van de
linker ramus superior, nabij de symfyse (figuur 2). De MRI-scan
was uitermate suspect voor een locale osteomyelitis, zeker
gezien de voorgeschiedenis; deze toonde een duidelijke asym-
metrie met oedeem in het merg van het linker os pubis. Er was
geen corticale doorbraak en geen periostreactie. Ter plaatse van
de symfyse, het acetabulum en in de weke delen waren geen af-
wijkingen zichtbaar (figuur 3). Vervolgens werd met een
Yamshidi-naald een biopsie van het linker os pubis uitgevoerd.
Kweekonderzoek van het biopt toonde geen groei van micro-
organismen. PA onderzoek liet reactieve veranderingen met
botombouw en fibrose van het merg zien. Geen aanwijzingen
voor een actieve infectie of andere pathologie. Er werd op basis
van dit biopt echter geen specifieke diagnose gesteld. Con-
cluderend paste het hele beeld het meest bij een chronische os-
teomyelitis. Er werd besloten patiënt langdurig klinisch en poli-
klinisch te behandelen met breedspectrumantibiotica. Ondanks
een aanvankelijk matige respons op deze behandeling, is patiënt
uiteindelijk restloos genezen.

Patiënt B is een 14 jarige jongen die door de huisarts werd inge-
stuurd in verband met sinds 1 week bestaande pijnklachten ter

plaatse van het rechter SI-gewricht, uitstralend naar de rechter
bil. Mictie en defecatie waren ongestoord. De klachten waren
mogelijk ontstaan na een gering trauma. Door de huisarts werd
patiënt eerst behandeld met diclofenac en valium. In verband
met progressieve pijnklachten, algemene malaise en het ontstaan
van piekende koorts tot 40o C werd hij ingestuurd.
Bij lichamelijk onderzoek werd een matig zieke jongen gezien
met een temperatuur van 36.9o C. Er was een duidelijk antal-
gisch looppatroon. Locaal werd er drukpijn ter plaatse van het
rechter SI-gewricht en op de rechter bil aangegeven. Onderzoek
van de thoracale en lumbale wervelkolom was ongestoord
behoudens asdrukpijn, uitstralend naar de rechter bil. Bewe-
gingsonderzoek van de rechter heup liet een beperkte flexie tot
90 graden zien en veel pijn bij rotaties. Neurologisch onderzoek
was ongestoord. Laboratoriumonderzoek: BSE 87 mm/uur,
CRP 40 mg/L, leukocytenaantal en leukocytendifferentiatie
waren ongestoord. Uit de bloedkweek werd een Staphylococcus
aureus geïsoleerd. Aanvullend onderzoek: Echo onderzoek van
de rechter heup liet behoudens multipele para-iliacale klieren
geen afwijkingen zien. In het bijzonder waren er geen aanwij-
zingen voor een psoasabces of een bursitis trochanterica.
Röntgenonderzoek van de lumbale wervelkolom en bekken
lieten geen afwijkingen zien. Op de botscan werd een duidelijke
verhoogde activiteit van het onderste deel van et rechter SI-
gewricht waargenomen (figuur 4). Dit zou kunnen passen bij
een arthritis of osteomyelitis. Onder de verdenking van een os-
teomyelitis van het rechter SI-gewricht werd patiënt opge-
nomen op de kinderafdeling. Op geleide van de bloedkweken
werd er gestart met 2 weken Flucloxacilline intraveneus en pijn-
stilling met diclofenac. Koortspieken en pijnklachten namen
gedurende de opname af en patiënt kon worden gemobiliseerd.
Bij ontslag werd antibiotische behandeling gecontinueerd met
Clindamycine per os gedurende 4 weken. Bij latere controles op
het spreekuur waren alle klachten verdwenen. De bloeduitsla-
gen waren genormaliseerd en röntgenologisch waren er geen af-
wijkingen meer.

BESCHOUWING

Osteomyelitis van het bekken komt vooral voor bij wat
oudere kinderen, de gemiddelde leeftijd is 8 jaar.
Jongens zijn vaker aangedaan dan meisjes (3:2). Slechts
2 à 3 procent van de gevallen van osteomyelitis bij
kinderen is gelokaliseerd in het bekken. De afwijking
wordt dan in het bijzonder gezien in het os ilium en in
mindere mate in het os ischium en os pubis.1-5

De aandoening wordt vanwege de weinig specifieke
klachten in het beginstadium frequent aanvankelijk niet
als zodanig onderkent. De gemiddelde tijdsvertraging
tot het stellen van de juist diagnose is 12 dagen.1
Klachten bestaan uit koorts of subfebriele temperatuur,
locale pijn; al dan niet met uitstraling naar abdomen,
been of lies en een antalgisch bewegingspatroon. Bij een
klein aantal patiënten wordt een verband gelegd met een
(klein) trauma voorafgaand aan de eerste klachten.4 Vaak
wordt een actieve bewegingsbeperking van de heup
gezien; passief bewegingsonderzoek is echter veelal on-

Figuur 3. MRI-onderzoek van patiënt A. Asymmetrisch
beeld met oedeem van het linker os pubis, zeer verdacht
voor osteomyelitis

Figuur 4. Botscan van patiënt B. Zichtbaar verhoogde
activiteit rechter ter plaatse van het rechter SI-gewricht
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gestoord.1-8 Laboratoriumonderzoek laat in 70% van de
gevallen een normaal leukocytengetal zien, in 30% een
leukocytose. De CRP is vaak ongestoord, de BSE vaak
verhoogd, maar in 10% ongestoord. Bloedkweken zijn
waardevol, maar blijken slechts in de helft van de gevallen
positief. 

Aanvullend onderzoek bestaat uit röntgen-, CT- en
MRI-onderzoek, een botscan, eventueel echografie en
histopathologisch onderzoek.2,4-8,8 Bij aanvang van de
klachten zijn en röntgenologisch de eerste 2 weken vaak
geen afwijkingen zichtbaar. De botscan laat echter
binnen 24-48 uur een locaal verhoogde opname van het
radiofarmacon zien. Op CT- en MRI- onderzoek kun-
nen abces- en sequestervorming, resorptie, oedeem en
eventuele extra-ossale uitbreiding worden gezien.2,4,6-9

Met een biopsie uit het aangedane gebied kan in een
deel van de gevallen de verwekker worden geïsoleerd.
Daarnaast is een biopsie van waarde voor het excluderen
van andere aandoeningen.2 Echografisch kan abdomi-
nale pathologie worden uitgesloten. De differentiale
diagnose bestaat uit septische arthritis, osteïtis pubis,
psoasabces, appendicitis, M. Perthes, epiphysiolysis
capitis femoris, systemische aandoeningen (zoals
juveniel reuma) of een maligniteit.2,4,7

Oorzaken van osteomyelitis zijn hematogene versprei-
ding van een elders in het lichaam gelokaliseerde
infectie, infectie per continuitatem of per contiguitatem.
Circa 17% van de gevallen wordt voorafgegaan door een
(gering) trauma. Ongeacht de leeftijd zijn de
Staphylococcus aureus en streptokokken de belangrijk-
ste verwekkers van osteomyelitis op de kinderleeftijd.2-
11 De behandeling is in de eerste instantie conservatief
met breedspectrumantibiotica, gericht op de verwek-
kers passend bij de leeftijd van de patiënt. Aangezien de
bacteriologische kweken in het merendeel negatief zijn,
hoeft voor gestart wordt met antibiotische therapie, niet
op de kweekuitslag gewacht te worden. Middelen van
voorkeur zijn Genta-, Vanco-, Tobra- en Clindamycine.
Geadviseerd wordt om minimaal 3 weken intraveneus
en in totaal gedurende ten minste 4 tot 8 weken in hoge
dosis antibiotisch te behandelen. Indien de patiënt
daarna nog niet klachtenvrij is en/of er laboratorium af-
wijkingen bestaan, dient de therapie te worden geconti-
nueerd.2,4,5,7,8,10,11 Chirurgische behandeling is zelden
geïndiceerd. Indicaties hiervoor zij abcesvorming, waar-
door onvoldoende reactie op antibiotische therapie ver-

wacht kan worden evenals bij antibioticaresistentie.2,7,8

De uiteindelijke prognose is zeer goed; 95% van de
patiënten geneest restloos. Complicaties bestaan uit re-
cidiefinfectie, fracturen en deformiteiten.2,4,5,8,11

ABSTRACT

Pelvic osteomyelitis in childhood is a rare disease. In this manu-
script we describe two recent case histories of our department,
followed by a review of the literature. Osteomyelitis usually
occurs in older children and is more common in boys than in
girls. The nonspecific presentation easily leads to either misdiag-
nosis or delayed diagnosis. The most common site is the ileum.
Laboratory tests generally show an increased ESR; other tests
can be normal. Apart from conventional radiographs a bone
scan is indicated. In all age groups, Staphylococcus Aureus and
Streptococcus are the predominant pathogens. Antibiotic
treatment is the main therapy. Surgical intervention is only
seldom required. The long term prognosis is generally good.
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Salmonella-osteomyelitis in een patiënt 
met sikkelcelanemie

P. Willemse, H.A. van den Bergen en C.C.P.M. Verheyen

SAMENVATTING

Een Samonella-osteomyelitis is vrij zeldzaam. Een ziektege-
schiedenis illustreert het ziektebeeld en de behandeling bij een
patiënt met een sikkelcelanemie en een dergelijke osteomyelitis.

INLEIDING

In de meeste gevallen leidt een salmonella-infectie tot
een gastro-enteritis, een bacteriëmie of een wekedele-
ninfectie.1,2 In slechts 0.8 % van de gevallen leidt dit tot
een osteomyelitis en van alle gevallen van osteomyelitis
is slechts in 0.4 % Salmonella de verwekker.1,3

Bij immuungecompromitteerden kan dat leiden tot een
opportunistische infectie en er is een duidelijke rela-
tie met sikkelcelanemie en andere hemoglobinopat-
hieën.1,3,4,5

Er zijn meerdere salmonellasoorten beschreven met uit-
eenlopende namen die iets verraden over de plaats van
herkomst, ziektebeeld of van de en ontdekker. Salmo-
nella typhimurium, - paratyphi en - enteritidis zijn de
meest voorkomenden, waarbij alleen Salmonella typhi
van mens op mens overgedragen kan worden.5
Er zijn geen klinische studies en/of richtlijnen over de
behandeling van een Salmonella-osteomyelitis, ook
ontbreekt een consensus over antibioticakeuze of de
indicatiestelling voor operatief ingrijpen. De behande-
ling zoals beschreven in deze ziektegeschiedenis is dan
ook gebaseerd op enkele ziektegeschiedenissen uit de
literatuur.1,2

De beschreven casus is een Salmonella-osteomyelitis in
een distale radius waarvoor een chirurgische behande-
ling werd uitgevoerd. Slechts 5 casus van een
Salmonella-osteomyelitis in een radius zijn eerder be-
schreven.5

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Op de polikliniek presenteerde zich een negroïde vrouw van 30
jaar met sinds 2 weken bestaande pijn in de linker onderarm. Zij
is bekend met sikkelcelanemie (heterozygoot Hb-C en Hb-S)
en 2 jaar tevoren uitgevoerde appendectomie. Ze vertelt 1 jaar
geleden een dergelijke pijnperiode in de linker onderarm te

hebben doorgemaakt. De pijn was
nu echter continu (ook ’s nachts)
aanwezig. Bij onderzoek was er een
harde pijnlijke aan de volaire zijde
van de distale linker radius. Er was

een bewegingsbeperking van de aangedane pols, alle andere ge-
wrichten waren niet aangedaan.
Radiologisch onderzoek liet een verdikte cortex van de distale
radius zien met onregelmatige begrenzing en centraal een ge-
lobde lucentie (Figuur 1). De botscan toonde een langgerekte
haardvormige activiteit ter plaatse. Op het MRI-onderzoek wa-
ren rondom de distale radius een cortexverdikking en een cen-
traal in het merg gelegen vochtcollectie te zien (Figuur 2 en 3).

Drs. P. Willemse, AGIO orthopedie en dr. C.C.P.M. Verheyen,
orthopedisch chirurg, Afdeling Orthopedie en Traumatologie,
Isalaklinieken (locatie Weezenlanden), Postbus 10500, 
8000 GM Zwolle.
H.A. van den Bergen, patholoog, afdeling Pathologie,
Isalaklinieken, Postbus 10500, 8000 GM Zwolle.
Correspondentie: Dr. C.C.P.M. Verheyen.
E-mail: c.c.p.m.verheyen@isala.nl

Figuren 2 en 3. MRI-onderzoek toont een spoelvormige
cortexverdikking met centraal in de mergholte een vocht-
collectie. Tevens is er een locale cortexdoorbraak en sub-
periostale vochtcollectie met veel omringend oedeem

Figuur 1. Conventioneel radio-
logisch onderzoek van de linker
onderarm toont een langgerekte
corticale verdikking van de dis-
tale radiusdiafyse met onregel-
matige begrenzing en hierin
centraal gelobde radiolucentie
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Bloedonderzoek toonde een BSE
van 7 mm/1e uur en een leukocy-
tengetal van 7.5 x 109 bij een
normale leukocytendifferentiatie.
Differentiaal diagnostisch werd
gedacht aan osteomyelitis en er
volgt operatieve exploratie met
uitruimen van het proces via een
botluik aan de volaire zijde op de

plaats waar zich een fistelopening bevond. Aansluitend werden
sponsjes met Gentamicine achtergelaten in het operatiegebied.
Uit de peroperatief afgenomen kweek werd Salmonella typhi
geïsoleerd. Het histopathologisch onderzoek liet tekenen van
een chronische ontsteking zien (Figuur 4). De patiënt werd
gedurende 8 weken behandeld met levofloxacine. (1 maal daags
500 mg). Bij de volgende policontroles waren de klachten
verdwenen en lieten de röntgenfoto’s een progressieve consoli-
datie van het defect zien (Figuur 5). De laatste poliklinische
controle vond 16 maanden postoperatief plaats.

DISCUSSIE

De meeste Salmonella-infecties komen voor bij voedsel-
vergiftiging en zijn ‘self-limiting’. Zelden is antibioti-
sche behandeling nodig. Extra-intestinale manifestaties
door hematogene verspreiding dienen wel behandeld te
worden.2 Dit geldt zeker wanneer een verdenking op
osteomyelitis aanwezig is.
Salmonella-osteomyelitis is voornamelijk gelokaliseerd
in de lange pijpbeenderen van femur en humerus, maar
ook onderarmen, onderbenen en de wervelkolom kun-
nen aangedaan zijn.1,3 Vaak betreft het slechts 1 botstuk

met een voorkeurslokalisatie in de diafyse.1,5 Dit rijmt
niet met de vasculaire anatomie van de lange pijpbeen-
deren waarin juist de metafyse vatbaar lijkt voor hema-
togene contaminatie met bacteriën door de scherpe
hoeken die de capillairen maken en het ontbreken van
fagocyten in de vaatwand.6
In éénderde van de gevallen wordt een relatie met
trauma vermeld. Er bestaat zeker een relatie met sikkel-
celanemie, een ziektebeeld dat kleine aseptische botin-
farceringen veroorzaakt.5
De symptomatologie is zeer wisselend, de pijnklachten
kunnen al enkele maanden aanwezig zijn voordat rönt-
genafwijkingen zichtbaar worden.1 Pijn en zwelling van
het betreffende botstuk zijn de meest voorkomende
klachten.1,4 Een Salmonella-osteomyelitis kan leiden tot
een pathologische fractuur of epifysiolyse. Koorts kan
optreden maar persisteert zelden.1,5 Bloedonderzoek
laat vaak een verhoogde bezinking zien en bloedkweken
zijn slechts in 70 % van de gevallen positief.1
Het radiologische beeld van een Salmonella-osteomye-
litis is te onderscheiden van een osteomyelitis door een
andere oorzaak.1,5 Wel is er vaker sprake van diafysaire in
plaats van metafysaire destructie van bot waarbij seques-
tratie en periostale reactie kunnen worden gezien.
Differentiaal diagnostisch moet gedacht worden aan
maligne lymfoom, reusceltumor of fibreuze dysplasie.1,3

MRI-onderzoek is de gouden standaard in de radiologi-
sche diagnostiek en onmisbaar om preoperatief goed
geïnformeerd te zijn over de weke delen infiltratie.3
Skeletscintigrafie sluit de aanwezigheid van multipele
skelethaarden uit of toont deze juist aan.
De Widal test, een agglutinatietest om antilichamen te
detecteren is tegenwoordig obsoleet.7
De radiologische diagnostiek maakt een biopsie
doorgaans overbodig. Behandeling bestaat uit chirurgi-
sche interventie met uitruimen van de osteomyelitis-
haard, eventueel met botplastiek (fibulaspaan, spogiosa-
plastiek) en/of fixatie.3 Bij kinderen volstaat antibiotische
behandeling, een eventuele reconstructie kan in een later
stadium plaatsvinden.4
Ampicilline, chlooramfenicol, derdegeneratie cefalospo-
rines en quinolonen zijn geaccepteerde en bewezen ef-
fectieve antibiotica. Zij kunnen parenteraal of oraal en
zowel in mono- als combinatie therapie toegediend
worden.1,2

CONCLUSIE

Salmonella osteomyelitis is een zeldzame aandoening
maar moet in overweging genomen worden bij botpijn
na een gastro-enteritis en zeker bij onderliggend lijden
als een hemoglobinopathie. De combinatie van radicaal
debridement, eventueel met botplastiek en stabilisatie,
en antibiotica is de behandeling van keuze.

Figuur 4. Het histopathologisch onderzoek toont gefrag-
menteerd botweefsel met fibrose en ontstekingsinfiltraat
(HE-kleuring)

Figuur 5. Postoperatief radio-
logisch onderzoek toont een
status na uitruimen van de
infectiehaard, progressieve
consolidatie van het defect
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ABSTRACT

Osteomyelitis caused by Salmonella is quite rare. This case
reports illustrates the clinical course and treatment of a patient
with sickle cell anemia and such an osteomyelitis.
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desirudine, fibrinolytische agentia, GP IIb/IIIa receptor 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 uit-
gesloten bij het gelijktijdig gebruik van Arixtra en spinale of epidurale anesthesie of spinale
punctie, vooral bij gebruik van postoperatieve epidurale verblijfscatheters. Arixtra dient met
voorzichtigheid te worden toegediend bij oudere patiënten, patiënten met een laag lichaams-
gewicht, bij matige nierinsufficiëntie en bij ernstige leverinsufficiëntie. Totdat er meer ervaring
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-geïn-
duceerde trombocytopenie. Zwangerschap: Niet gebruiken tijdens de zwangerschap, tenzij
strikt noodzakelijk. Het geven van borstvoeding wordt niet aanbevolen tijdens de behandeling
met fondaparinux. Bijwerkingen: Deze ongewenste effecten moeten in de chirurgische en
medische context worden geïnterpreteerd. Vaak is gemeld: anemie, bloedingen, trombocyt-
openie, purpura, afwijkende leverfunctietesten en oedeem. Soms is gemeld: trombocytemie,
evenwichtsstoornis, duizeligheid, hoofdpijn, hypotensie, misselijkheid, braken, buikpijn, dys-
pepsie, gastritis, constipatie, diarree, (erythemateuze) uitslag, pruritis, reacties op de injectie-
plaats, koorts, perifeer oedeem, wondafscheiding, dyspnoe en pijn op de borst. Bijwerkingen
die zelden zijn gemeld zijn overgevoeligheid, intracraniale/intracerebrale en retroperioneale
bloedingen. Verpakking: Arixtra 2,5 mg/0,5 ml oplossing voor injectie is verkrijgbaar in ver-
pakkingen 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. Maart 2005.

Referenties: (1) CBO-richtlijn NSAID-gebruik en preventie van maagschade, juni 2003, http://www.cbo.nl/product/richtlijnen. ISBN: 90-76906-69-6. (2) NHG-Standaard Maagklachten M36, H&W 2003;46(12):690-700,
http://nhg.artsennet.nl/. Verkorte productinformatie Nexium® 20, Nexium® 40, Nexium® i.v. Farmaceutische vorm en samenstelling oraal: Nexium® 20 en Nexium® 40 maagsapresistente tabletten bevatten respectievelijk 
20 en 40 mg esomeprazol (als magnesium trihydraat) per tablet. Indicatie oraal: Gastroesofageale refluxziekte (GORZ): behandeling van erosieve refluxoesofagitis; onderhoudsbehandeling van genezen oesofagitispatiënten ter 
voorkoming van recidieven; behandelen van symptomen van gastroesofageale reflux. Eradicatie van Helicobacter pylori in combinatie met geschikte antibiotica: ter genezing van een met H.pylori-geassocieerd ulcus duodeni; ter 
voorkoming van recidieven van met H.pylori geassocieerde peptische ulcera. Paiënten die een voortdurende behandeling met NSAID’s nodig hebben: genezing van NSAID-geassocieerde gastrische ulcera; preventie van NSAID-geas-
socieerde gastro-duodenale ulcera bij risicopatiënten. Dosering oraal: GORZ: behandeling van erosieve refluxoesofagitis: éénmaal daags 40 mg gedurende 4 weken; onderhoudsbehandeling ter voorkoming van recidieven: éénmaal daags
20 mg; behandeling van symptomen van gastro-oesofageale reflux: éénmaal daags 20 mg bij patiënten zonder oesofagitis. Eradicatie van Helicobacter pylori in combinatie met geschikte antibiotica: tweemaal daags gedurende 7 dagen: 1 tablet
Nexium 20 plus 1000 mg amoxicilline plus 500 mg claritromycine. Patiënten die een voortdurende behandeling met NSAID’s nodig hebben: genezing van NSAID-geassocieerde gastrische ulcera: éénmaal daags 20 mg gedurende 
4-8 weken en preventie van NSAID-geassocieerde gastro-duodenale ulcera bij risicopatiënten: éénmaal daags 20 mg. Farmaceutische vorm en samenstelling i.v.: Nexium® i.v. poeder voor oplossing voor injectie en intraveneuze
infusie bevat 42,5 mg esomeprazol natrium overeenkomend met 40 mg esomeprazol per ampul. Indicatie i.v.: gastroesofageale refluxziekte bij patiënten met oesofagitis en/of ernstige refluxsymptomen, als een alternatief bij patiën-
ten bij wie orale therapie niet mogelijk is. Dosering i.v.: 20-40 mg éénmaal daags. Patiënten met reflux oesofagitis : 40 mg éénmaal daags. Patiënten met refluxsymptomen: 20 mg éénmaal daags. Farmaceutische groep: protonpom-
premmer Contra-indicaties: Bekende overgevoeligheid voor esomeprazol, gesubstitueerde benzimidazolen of een van de hulpstoffen van het product. Waarschuwingen en voorzorgen: Bij alarmsymptomen (zoals bijvoorbeeld

fors en onbedoeld gewichtsverlies, veelvuldig braken, dysfagie, haematemesis of melaena) en bij een vermoed of aanwezig ulcus ventriculi, moet een maligne aandoening worden uitge-
sloten. Patiënten op onderhoudsbehandeling met Nexium (met name langer dan 1 jaar) moeten met enige regelmaat worden gevolgd. Patiënten die Nexium zo nodig (‘on demand’) gebrui-
ken, moet worden aangeraden contact op te nemen met hun arts, indien de aard van hun klachten verandert. Interacties: De absorptie van ketoconazol en itraconazol kan verminderd
zijn tijdens gelijktijdige behandeling met Nexium. Esomeprazol inhibeert CYP 2C19. Dit betekent dat wanneer esomeprazol wordt gecombineerd met andere middelen die eveneens via CYP
2C19 worden afgebroken, zoals diazepam, citalopram, imipramine, clomipramine, fenytoïne, etc, de plasmaconcentraties van deze middelen kunnen toenemen en een verlaging van de
dosering kan dan nodig zijn. Het wordt aangeraden de plasmaspiegels van fenytoïne te controleren wanneer met de behandeling met esomeprazol wordt begonnen of gestopt. Bijwerkingen:
Vaak 1:10 – 1:100: hoofdpijn, buikpijn, diarree, winderigheid, misselijkheid/overgeven, verstopping. Soms 1:100 – 1:1.000: dermatitis, pruritus, urticaria, duizeligheid, droge mond, wazig
zien. Zelden 1:1.000 – 1:10.000: overgevoeligheidsreacties zoals bijvoorbeeld angio-oedeem, Stevens Johnson syndroom en erythema multiforme.
Afleverstatus: Nexium® 20, Nexium® 40, Nexium® i.v.: UR. Uitgebreide productinformatie: Voor de volledige productinformatie wordt verwe-
zen naar de IB1-tekst op www.astrazeneca.nl. IB1 tekst Nexium® 20 en Nexium® 40 goedgekeurd 17 november 2004 en Nexium® i.v. 23 januari 
2004. Voor overige informatie en literatuurservice: bel 0800-NEXIUM (0800-2356394). AstraZeneca BV, Postbus 599, 2700 AN Zoetermeer.RECEPT VOOR SUCCES
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de Universiteit van Amsterdam op het proefschrift
“Acute lateral ankle ligament injury”. Het onderzoek
valt volledig binnen de lijn van eerder onderzoek van
deze Amsterdamse school.
Na een korte introductie kan men het proefschrift on-
derverdelen in een onderzoek naar de diagnostiek
(hoofdstuk 1 t/m 6) en een onderzoek naar de behan-
deling van het acute enkelletsel (hoofdstuk 7 t/m 9).
Bij een inversietrauma heeft het uitgesteld fysische on-
derzoek 4 tot 7 dagen na het ongeval een hoge specifici-
teit en sensitiviteit ter bepaling van de ernst van het
letsel. Het door pijn en zwelling relatief lange predia-
gnostisch interval is voor verbetering vatbaar. In een
prospectief gerandomiseerde dubbelblinde multicenter

trial werd bij 721 patiënten nagegaan in hoeverre dit
interval kan worden verkleind door het gebruik van het
proteolytische enzym Plogenzym®. Hieruit blijkt dat
Phlogenzym® geen invloed heeft op de afname van pijn
en zwelling en daarom niet leidt tot een verkorting van
het diagnostische interval (hoofdstuk 1).
Hoofdstuk 2 beschrijft een literatuuroverzicht van in
vitro studies naar de mate van enkelligament schade en
laxiteit van het enkelgewricht. Hieruit blijkt dat er een
relatie is tussen de gemeten laxiteit en de mate van
schade aan de ligamenten.
Met een nieuw ontwikkelde ‘Dynamic Anterior Ankle
Tester’ (DAAT) werd in vivo bij proefpersonen de mate
van laxiteit van de enkelligamenten nagegaan (hoofd-
stuk 3). In vitro blijkt de gemeten laxiteit groter bij toe-
nemende ligamentschade. Bij 80% van de patiënten met
een ligamentletsel werd er een links-rechtsverschil van
meer dan 2,0 mm gevonden. Geconcludeerd werd dat
de dynamische enkeltester in staat is tot een objectieve
meting van den laxiteit van het enkelgewricht te komen,
die de functionele status van de laterale enkelbanden
weerspiegelt.
Vervolgens werd met een ‘Quasi-static Anterior Ankle
Tester’ (QAAT), waarbij de kracht controleerbaar aan-
gebracht kon worden, eveneens in vitro en in vivo getest
(hoofdstuk 4). In vitro bleek de gemeten laxiteit groter
bij toenemende ligamentschade, hoewel de absolute
meetwaarden voor de laxiteit te hoog zijn vergeleken
met gangbare waarden in de literatuur. Onderzocht zal
moeten worden wat er nu precies gemeten wordt.
In hoofdstuk 5 werd beschreven wat de betrouwbaar-
heid en validiteit was van beide bovenbeschreven enkel-
testers bij 24 personen zonder en 14 personen met een
doorgemaakte inversietrauma met ligamentschade. De
betrouwbaarheid van de beide testapparaten bleek goed.
De validiteit, gecorreleerd met de Telos® stress-test en
de manuele voorste-schuiflade-test, kon echter onvol-
doende worden vastgesteld.
In een in vitro studie werd gekeken naar de bewegingen
van de samenstellende botstukken van het enkelge-
wricht tijdens een voorste-schuiflade-test en uitgevoerd
met de quasi-statische enkeltester (QAAT). Het blijkt
dat de translaties en rotaties van de talus en calcaneus bij

Proefschriftbesprekingen

G.M.M.J. Kerkhoffs. Acute lateral ankle ligament injury. New insights in
diagnosis and treatment. 21 januari 2005. Universiteit van Amsterdam.
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een voorste-schuiflade-test bij beide testen overeen
komen (hoofdstuk 6). Wel is er een overschatting van de
anterieure translatie van de talus van de tester t.o.v. de
voorste-schuiflade-test. Voor de klinische praktijk zijn
aanpassingen van de tester is daarom noodzakelijk.
In de 3 hierop volgende hoofdstukken worden een aan-
tal systematische overzichtsartikelen beschreven. In
hoofdstuk 7 ging men de effectiviteit na van verschillen-
de methodes van immobilisatie van functionele behan-
deling van het acute laterale enkelbandletsel. Functionele
behandeling lijkt een betere behandeling in vergelijking
met immobilisatie, hoewel de auteur terecht opmerkt
dat de geraadpleegde literatuur vaak een lage methodo-
logische kwaliteit bezaten.
Wat dan de beste functionele behandeling is door Kerk-
hoffs beschreven in een systematisch overzichtsartikel in
hoofdstuk 8. Het blijkt dat definitieve conclusies uit de
geraadpleegde literatuur slecht te trekken zijn. Een elas-
tische bandage geeft minder complicaties dan een tape.
Het gebruik van een soepele brace met veters of klitten-
band is effectief in het reduceren van de zwelling en lijkt
te leiden tot een snellere hervatting van werk of sport.
Tot slot wordt in hoofdstuk 9 een systematisch over-
zichtsartikel beschreven waarin de resultaten van conser-
vatieve en chirurgische behandeling werden nagegaan.
Helaas zijn er vanuit gerandomiseerde trials te weinig

evidence-based argumenten te vinden om de relatieve ef-
fectiviteit van conservatieve of chirurgische behandeling
voor een acuut enkelbandletsel definitief te bepalen.
Objectief gezien wordt er minder instabiliteit waar
genomen na een chirurgische behandeling. Onduidelijk
zijn de consequenties hiervan voor de dagelijkse praktijk-
voering. Operatief behandelde patiënten lijken minder
een langdurige zwelling te hebben. Wel hebben zij meer
last van stijfheid en meer tijd nodig te hebben om terug
te keren naar hun oude werk- of sportniveau.

Kerkhoffs heeft met dit fraaie onderzoek getracht een
bijdrage te leveren tot een snellere en betere diagnostiek
van het acute laterale enkelbandletsel. Hij heeft hiertoe
onder meer 2 testers beoordeeld, de DAAT en de QAAT,
die de mechanische laxiteit van het enkelgewricht meten.
Hoewel de eerste resultaten veelbelovend zijn, zijn ze
nog niet geschikt voor klinische toepassing. Daarnaast
heeft hij een uitgebreid literatuuronderzoek gedaan naar
de behandeling van het acute laterale enkelbandletsel. Dit
heeft geleid tot 3 cochrane reviews. Hierbij bleek dat er
maar weinig goed uitgevoerde gerandomiseerde klinische
trials te vinden zijn. Er is kunnen daarom helaas maar
weinig harde conclusies worden getrokken.

Dr. H.Ch. Vogely

Idiopathische scoliose is een klassieke orthopedische
puzzel. Voor het ontstaan van deze aandoening, die
exclusief is voor de mens, is ondanks meer dan 100 jaar
gericht onderzoek nog altijd geen verklaring gevonden.
Velen hebben zich al afgevraagd hoe een overigens
kerngezond kind, meestal een meisje, tot de puberteits-
groeispurt zich volledig normaal kan ontwikkelen en
vervolgens, in de periode van slechts 1 of 2 jaar, een
groteske misvorming van de wervelkolom en de romp
ontwikkelt die zowel cosmetisch als functioneel een
ernstige handicap kan vormen. Bij gebrek aan beter is de
ontstaanswijze getypeerd als ‘multifactorieel’, een term
die in vrijwel ieder artikel over scoliose terugkeert, maar
slechts onze onwetendheid beschrijft. Niet alleen de
etiologie en pathogenese zijn een mysterie, ook op het
gebied van de behandeling bestaan veel onzekerheden.
Braces zijn wel bewezen effectief, maar in een bijzonder
klein indicatiegebied, zijn belastend op een emotioneel
kwetsbare leeftijd en leiden in het gunstigste geval tot
voorkomen van progressie, maar niet een verbetering
van de deformiteit. Chirurgische ingrepen zijn meestal
maximaal invasief, kennen ernstige complicaties en
beogen de wervelkolom te verstijven over een lang
traject. Ondanks deze intrigerende elementen, die haast
om nader onderzoek smeken, houdt slechts een beperkt

aantal orthopedisch chirurgen zich bezig met deze pro-
blematiek, zowel klinisch als wetenschappelijk. 
Lodewijk van Rhijn is één van hen, hij mag worden ge-
complimenteerd met het afronden van zijn proefschrift.
Zijn belangstelling voor dit onderwerp is niet vreemd,
opgeleid door Ben Veraart en Ab Verbout in respectie-
velijk het OLVG in Amsterdam en het UMC Utrecht, 2
klinieken en 2 opleiders met een traditie op het gebied
van de scoliosebehandeling. Veraart heeft als copromo-
tor ongetwijfeld een belangrijke rol gespeeld in het tot
stand komen van dit proefschrift, de klinische studies
zijn verricht in zijn scoliosepraktijk.
Van Rhijn is zijn werk ambitieus begonnen met de
intentie meer duidelijkheid te scheppen in verschillende,
samenhangende elementen van zowel het ontstaan van
de aandoening alsook de behandeling ervan. Hij ver-
kent in zijn proefschrift diverse aspecten van idiopathi-
sche scoliose, begeeft zich daarmee - vanzelfsprekend
gezien de reeds bestaande ‘body of knowledge’- deels
op bekend terrein, maar voegt hieraan een aantal inte-
ressante waarnemingen toe. Hij bevestigt het erfelijke
karakter van de aandoening, maar laat ook zien dat de
individuele expressie afhankelijk is van meerdere andere,
externe factoren. Belangrijk thema voor van Rhijn in dit
kader is het dynamische karakter van idiopathische

Proefschrift ‘Dynamics and Relationships in Idiopathic Scoliosis’, Lodewijk
Willem van Rhijn, Maastricht 9 september 2005.
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scoliose. Hoewel onder andere Ponseti (inderdaad,
dezelfde) en Friedman in de 50-er jaren suggereerden
dat de classificatie van de scoliotische curvatuur een vrij
stationair gegeven is, laat van Rhijn zien dat zowel het
type bocht als de structuur ervan door omgevingsfacto-
ren wel degelijk kunnen worden beïnvloed.
Ook in de sfeer van de behandeling snijdt hij een inte-
ressant thema aan, namelijk de functionele relatie tussen
de primaire, meest structurele, en de compensatoire
bocht. In ons terechte streven naar korte spondylodese
trajecten en het zo veel mogelijk operatief ongemoeid
laten van de lumbale wervelkolom, wordt vaak gekozen
voor het selectief fuseren van de primaire, thoracale
bocht, vooral onder invloed van het werk van Moe en
later van King en Moe. Hierbij zou de lumbale bocht
zich aanpassen en spontaan corrigeren met de operatief
gecorrigeerde thoracale bocht. Van Rhijn laat zien dat

dit weliswaar gebeurt, echter dat de relatie tussen de
operatieve correctie van de thoracale bocht en de
spontane correctie van de lumbale bocht niet erg voor-
spelbaar verloopt. Interessant in ditzelfde kader is dat hij
laat zien dat selectieve, conservatieve behandeling van de
lumbale bocht in een brace ook leidt tot een spontane
verbetering van de thoracale scoliose. Dit is mogelijk in
therapeutische zin van groot belang, als het zou
betekenen dat, na adequate brace behandeling van het
lumbale deel van een dubbele structurele (King I-
)bocht, uiteindelijk in geval van een fusie kan worden
volstaan met een selectieve thoracale spondylodese, als
ware het een King II-bocht. Enige kritiek kan overigens
worden geuit op het feit dat, hoewel het proefschrift
begint met een hoofdstuk over classificatie, de erkende
systemen zoals die van King of Lenke niet consequent
worden gebruikt in de verschillende hoofdstukken.
Ongetwijfeld komt dit ook omdat van Rhijn kennelijk op
zoek is naar andere samenhangen tussen de verschillende
onderdelen van een scoliose, en de bestaande classifica-
tiesystemen te statisch en beperkt hanteerbaar vindt.
In het slothoofdstuk van zijn proefschrift schetst de
auteur dan ook een vergezicht van een nader te ontwik-
kelen nieuw, functioneel en dynamisch classificatiesche-
ma. De bedoeling van een dergelijk systeem is om te
komen tot een functionele en dynamische relatie, met
therapeutische consequenties, tussen de thoracale en
lumbale bochten onderling, en de veranderingen in het
frontale, sagittale en transversale vlak, te weten de zijde-
lingse verkromming, de veranderingen in kyfose-
lordose-distributie en de rotatie. 
Is van Rhijn erin geslaagd in zijn proefschrift alle vragen
over de idiopathische scoliose te beantwoorden? Neen,
vanzelfsprekend niet, en hij is daarin in goed gezelschap
van vele beroemde en vaak geciteerde auteurs uit de
19e, 20e en 21e eeuw. Wel heeft hij, werkzaam als
clinicus en dus vanuit de praktijk redenerend, een con-
ceptueel proefschrift geschreven waarin hij probeert een
samenhang te vinden tussen alle driedimensionale
aspecten van idiopathische scoliose. Scolioseonderzoek
is niet snel afgerond, maar zijn pleidooi voor een meer
dynamische analyse van dit intrigerende, klassiek ortho-
pedische probleem verdient zeker navolging.

Prof.dr. R.M. Castelijn
de
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ken over schouderchi-
rurgie verdient dit boek
een aparte bespreking.
Niet in de laatste plaats
omdat al in het voor-
woord wordt gewaar-
schuwd dat schouder-
chirurgie niet voor elke
patiënt met een schou-
dersymptoom geschikt
is, maar ook dat niet
iedere chirurg geschikt
is voor schouderchirur-

gie. Gelukkig vormt het boek niet zoals vele schouder-
boeken een opsomming van de voor- en nadelen van ar-
troscopische versus open schouderchirurgie. Verder valt
het boek op door de buitengewoon duidelijke illustra-
ties die stap voor stap de principes achter de operatieve
procedures uitleggen. Al bij de inhoudsopgave wordt
men verrast door een aparte manier van indeling. Na de
‘General Principles’ volgen delen over ‘Mobility’,
‘Stability’, ‘Strength’, ‘Smoothness’, ‘Fractures’ en ‘Revi-
sion Surgery’. 
In de ‘General Principles’ wordt men geïnformeerd
over de principes van patiëntselectie, evaluatie van het
resultaat, glenohumerale radiologie, chirurgische voor-
bereiding en postoperatieve revalidatietechnieken.

Uiteraard wordt in het onderdeel ‘Mobility’ de stijve
schouder allereerst biomechanisch bekeken waarna de
operatieve correctie wordt geïllustreerd. In het hoofd-
stuk ‘Stability’ volgt na de bespreking van de achter-
gronden een uiteenzetting van de diverse operatieve
correcties die ten doel hebben de stabiliteit van de
schouder herstellen. In het hoofdstuk ‘Strength’ komt
de rotator cuffchirurgie aan de beurt, waarbij onder-
scheid wordt gemaakt tussen impingement, rotator cuf-
fherstel en niet-reparabele cuffscheuren en wat er dan
mee te doen. Met ‘Smoothness’ wordt de prothesiolo-
gie van de schouder in zijn diverse facetten besproken,
met helaas geen hoofdstuk gereserveerd voor de
‘reversed’ schouderprothese. In het deel ‘Fractures’
wordt de filosofie van de proximale humerusfractuur
behandeld, waarna het in het laatste deel ‘Revision
Surgery’ aan bod komt.
Samenvattend is het een bijzonder lezenswaardig boek
waarbij in het bijzonder de illustraties in het oog
springen. Een nadeel van het boek is wel dat diegene die
op zoek is naar een overzicht van de literatuur dat in dit
boek niet aan zal treffen. Wel is het boek zodanig ge-
schreven en overdadig geïllustreerd dat er voor iedere
schouderchirurg, beginnend en al gevorderd, goede
tips en trucks te leren zijn. En naar de laatste woorden
van het voorwoord: Happy Shouldering!

Dr. T. Gosens

Een handzaam boek over voetproblemen van diabetici
én over de gewenste bescherming door goed schoeisel.
Geschreven onder redactie van een internist, groten-
deels door internisten, met medewerking van een anest-
hesist, van een algemeen arts en ook van een schoen-
technicus: dat is bijzonder. In 11 hoofdstukken wordt
grondig ingegaan op de gevaren die de voeten van dia-
betespatiënten bedreigen en op de schoentechnische
voorzieningen die daarbij ter bescherming van groot
belang zijn. Terecht wordt de nadruk gelegd op de

overheersende rol die de neuropathie speelt als bedrei-
gende factor.
Al in zijn voorwoord geeft de redacteur aan dat bij een
‘diabetische voet’ de diagnose en behandeling niet al-
leen de voet maar ook de schoen moeten betreffen. In
het eerste hoofdstuk beschrijft hij indringend de conse-
quenties van een polyneuropathie voor de persoon en
voor de voet: abnormale kwetsbaarheid door het ont-
breken van terugkoppeling tussen gevoelloze voet ener-
zijds en de hersenen anderzijds.

Boekbesprekingen

Shoulder surgery. Principles and procedures. 744 blz. ISBN 0-7216-9598-1.
Elsevier 2004. Frederick A. Matsen III, MD en Steven B. Lippitt, MD.

Diabetische Füße und ihre Schuhversorgung. Ernst Chantelau, Hrsg. 2004, 
de Gruyter & Co, Berlijn – New York. ISBN 3-11-018218-1.
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Hoofdstuk 2 stelt de
pasvorm van schoeisel na-
drukkelijk aan de orde.
Veel confectieschoenen
blijken te smal te zijn in
verhouding tot de lengte-
maat. Het eindigt met
een pleidooi voor speciale
schoenmaten voor de
voeten van diabetici.
In hoofdstuk 3 en 4 wor-
den voorbeelden van
dergelijk schoeisel

(LucRo‚ en Svit‚) beschreven en (4) met orthopedisch
maatschoeisel vergeleken.
Het vijfde hoofdstuk geeft een overzicht van de vormen
van voetbeschadiging en de daarbij passende verzor-
ging, volgens de in Duitsland geldende richtlijnen.
De maatvoering bij maatschoenen wordt in het zesde
hoofdstuk kritisch bekeken door de diabetoloog.
Controle bij aflevering door voorschrijver en producent
bleek dikwijls tekort te schieten. De resultaten van een
onderzoek bij 19 patiënten + hun maatschoenen waren
minder verbazingwekkend dan schokkend. Pasvorm en
drukverdeling onbevredigend, te smal, te kort, belas-
ting op de rand van het voetbed en daardoor beschadi-
ging, onvoldoende spreiding van druk: het werd te
dikwijls vastgesteld. Dit alles goed gedocumenteerd en
geïllustreerd. Meer en zorgvuldiger controle wordt
bepleit. Noodzakelijk geachte wijzigingen moeten
zorgvuldig uitgevoerd en daarna ook weer goed gecon-
troleerd worden.
Chantelau neemt, samen met schoentechnicus Rhefus
hoofdstuk 7 voor zijn rekening . Daarin wordt het beleid
voor behandeling van de Charcot voet beschreven, gro-
tendeels overeenkomend met wat in Leiden destijds in
de praktijk groeide. Of het afneembaar maken van het
loopgips in een zo vroeg stadium (pagina 78-80) meer

voor- dan nadelen heeft in vergelijking met het niet-
gespleten loopgips is nog de vraag. Het pleidooi ( pagina
81) voor een stijve schoen ter bescherming van een ver-
stijfde voet moet toegejuicht worden. Het beschreven
model artrodesekoker (een uit koolstofvezels opge-
bouwd soort ‘achterspalk’ voor voet en onderbeen in 90
graden, verbonden met de stijve bodem van de maat-
schoen) lijkt aantrekkelijk maar dient vergeleken te
worden met het effect van een ouderwets model.
In hoofdstuk 8 worden beschadigingen van neuropathi-
sche voeten in ‘veiligheids’-werkschoenen geïnventari-
seerd. Soms blijken die schoenen op zich al een gevaar
voor de voet te vormen! Aanbevelingen voor verbete-
ringen worden beschreven.
Ook hoofdstuk 9 betreft weer de verhoudingen tussen
voet en schoen, gaat in op correcte keus van materialen
en geeft praktische adviezen. Het zet de puntjes op de ‘i’
wat betreft de kwetsbaarheid van de gevoelloze voet en
de eisen waaraan beschermend schoeisel moet voldoen.
Hoofdstuk 10 geeft een overzicht van diagnostiek van
de Charcot-voet en van zijn pathogenese volgens ver-
schillende theorieën. Eigen onderzoek wordt beschre-
ven. Dit lezenswaardige stuk is te uitgebreid om het hier
kort samen te vatten, behalve mijn persoonlijke stelling:
er is niets specifiek diabetisch aan de Charcot-voet van
een diabeet.
In laatste hoofdstuk vat Chantelau nog eens samen hoe
goede zorg rondom de voet en goede schoenvoorzie-
ningen de vooruitzichten op het behoud van (de inte-
griteit van) de kwetsbare voeten van veel diabetici
kunnen verbeteren.
Samenvattend: dit is een belangrijk boekje, zowel voor
de internist-diabetoloog, de orthopedisch chirurg en de
revalidatiearts, als ook voor de orthopedisch schoen-
technicus. Het kan van harte aanbevolen worden ter
lezing en bestudering.

Dr. G.J. Onlee, orthopedisch chirurg n.p.

SYNOPSIS

NAAM VAN HET GENEESMIDDEL
ARCOXIA® 60 
ARCOXIA® 90 
ARCOXIA® 120
tabletten 

SAMENSTELLING
60, 90 of 120 mg etoricoxib.

INDICATIES
Symptomatische verlichting  van artrose, reumatoïde artritis (RA) en de pijn en ver-
schijnselen van ontsteking bij acute jichtartritis. Het besluit om een selectieve COX-
2-remmer voor te schrijven dient gebaseerd zijn op een beoordeling van het totale
risico van de individuele patiënt.

DOSERING
Artrose, de aanbevolen dosis is 60 mg eenmaal daags. De dosis bij artrose mag niet
hoger zijn dan 60 mg per dag. Reumatoïde artritis, de aanbevolen dosis is 90 mg
eenmaal daags. De dosis bij reumatoïde artritis mag niet hoger zijn dan 90 mg per
dag. Acute jichtartritis, de aanbevolen dosis is 120 mg eenmaal daags en moet
alleen voor de acute symptomatische periode worden gebruikt. De dosis bij acute
jicht mag niet hoger zijn dan 120 mg per dag, met maximaal 8 dagen behandeling.
Omdat het cardiovasculaire risico van etoricoxib met de dosis en de duur van bloot-
stelling kan toenemen, dient de kortst mogelijke behandelingsduur en de laagste
effectieve dagdosis toegepast te worden. De behoefte van de patiënt aan sympto-
matische verlichting en de reactie op de therapie moeten periodiek worden 
herbeoordeeld, vooral bij patiënten met artrose.
Nierinsufficiëntie: voor patiënten met een creatinineklaring > 30 ml/min hoeft de
dosering niet te worden aangepast.
Leverinsufficiëntie: Bij patiënten met lichte leverinsufficiëntie (Child-Pugh-score
5-6) mag de dosering van 60 mg eenmaal daags niet worden overschreden. Bij
patiënten met matige leverinsufficiëntie (Child-Pugh-score 7-9) mag de aanbevolen
dosering van 60 mg om de dag niet worden overschreden.

Contra-indicaties 
Voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor een van de bestanddelen; actief ulcus
pepticum of GI-bloeding; ernstige leverdisfunctie (Child-Pugh-score 10); een
geschatte creatinineklaring < 30 ml/min; patiënten die tekenen van astma, acute
rhinitis, neuspoliepen, angioneurotisch oedeem of urticaria na toediening van ace-
tylsalicylzuur of andere NSAIDs hebben ontwikkeld; zwangerschap en borstvoeding;
kinderen en adolescenten beneden 16 jaar; een inflammatoire darmziekte; conges-
tief hartfalen (NYHA II-IV); patiënten met niet voldoende gereguleerde hypertensie;
aangetoonde ischemische hartziekte en/of cerebrovasculair lijden.

Waarschuwingen/voorzorgen 
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een voorgeschiedenis van gastro-intes-
tinale aandoeningen, zoals ulceratie en GI-bloeding. Het risico op gastro-intestinale 
bijwerkingen neemt verder toe als etoricoxib gelijktijdig wordt gebruikt met acetylsali-
cylzuur (zelfs bij lage doses). Bij patiënten met een voorgeschiedenis van ischemische
hartziekte; bij patiënten met een al bestaande aanzienlijk verminderde nierfunctie,
onbehandeld hartfalen, of cirrose moet controle van de nierfunctie worden overwogen.
De resultaten van klinisch onderzoek suggereren dat selectieve COX-2-remmers in ver-
gelijking met placebo en sommige NSAIDs gepaard kunnen gaan met een risico op
trombotische incidenten (met name myocardinfarct en beroerte).Daarom dient de kortst
mogelijke behandelingsduur en de laagste effectieve dagdosis toegepast te worden.
Patiënten met significante risicofactoren voor cardiovasculaire voorvallen  (b.v.
hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mellitus, roken) of perifeer arterieel vaatlijden
dienen alleen na zorgvuldige overweging te worden behandeld met etoricoxib.
Gezien het ontbreken van een effect op de bloedplaatjesaggregatie zijn COX-2-
selectieve remmers geen substituut voor acetylsalicylzuur ter profylaxe van trombo-
embolische cardiovasculaire ziekten. Daarom moeten behandelingen met aggregra-
tieremmers niet worden stopgezet.Voorzichtigheid moet worden betracht bij
patiënten met een voorgeschiedenis van hartfalen, linkerventrikeldisfunctie of
hypertensie en bij patiënten bij wie oedeem al om een andere reden bestond.
Etoricoxib gaat mogelijk gepaard met frequentere en sterkere hypertensie dan som-
mige andere NSAIDs en selectieve COX-2-remmers, vooral bij hoge doses. Daarom
moet tijdens behandeling met etoricoxib speciale aandacht worden gegeven aan
controle van de bloeddruk. Als de bloeddruk aanzienlijk stijgt, moet een alternatie-
ve behandeling worden overwogen.

Als tijdens behandeling de functie van een van de bovengenoemde orgaansystemen
bij patiënten achteruitgaat, moeten passende maatregelen worden genomen en
moet stopzetting van de behandeling met etoricoxib worden overwogen.
Ouderen en patiënten met een nier-, lever- of hartfunctiestoornis die etoricoxib
gebruiken moeten onder passend medisch toezicht blijven.
Voorzichtigheid moet worden betracht bij de instelling van behandeling met etori-
coxib bij patiënten met dehydratie. Etoricoxib kan koorts en andere ontstekingsver-
schijnselen maskeren.
De hoeveelheid lactose in iedere tablet is waarschijnlijk niet voldoende om intole-
rantieverschijnselen op te wekken.

Interacties 
Warfarine, ACE-remmers, cyclosporine of tacrolimus, lithium, methotrexaat, ethinyl-
estradiol/norethindron, digoxine, rifampicine. Comedicatie met geneesmiddelen die
vooral door sulfotransferasen of door CYP-iso-enzymen worden gemetaboliseerd.

De meest voorkomende bijwerkingen: 
Oedeem/vochtretentie, hypertensie, duizeligheid, hoofdpijn, maagdarmstoornissen,
diarree, dyspepsie, epigastrische pijn, misselijkheid, asthenie/vermoeidheid, griep-
achtige aandoening.

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

februari 2005

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

ARCOXIA (etoricoxib, MSD) is een geregistreerd handelsmerk van Merck & Co.,
Inc., Whitehouse Station, NJ, USA
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Op 13 oktober is de Mathijsen prijs 2005 uitgereikt aan dr.
J.J. Verlaan voor zijn proefschrift "Less Invasive Surgical
Treatment of Traumatic Thoracolumbar Fractures". De
prijs, bestaande uit een oorkonde, een beeldje en een som
geld, wordt eenmaal per drie jaar uitgereikt aan een lid of
buitengewoon lid van de Nederlandsche Orthopaedische

Vereniging (NOV). De prijswinnaar dient jonger dan 40
jaar te zijn. De jury, bestaande uit de drie laatste prijswin-
naars en de wetenschappelijk secretaris van de NOV, heeft
de prijs aan Verlaan toegekend gezien zijn uitstekende we-
tenschappelijk werk en vele publicaties met grote relevan-
tie voor de dagelijkse praktijk.

Vanwege regelgeving is het diagnostisch bestralen van
patiënten met ioniserende straling (röntgenstraling) een
zogenoemde voorbehouden handeling (Wet BIG),
waarvoor onder meer formele stralingsdeskundigheid is
vereist (Besluit Stralingsbescherming Kernenergiewet).
Doordat in eerste instantie de duur van de cursus te lang
was, hebben de besturen van de verschillende weten-
schappelijke verenigingen (Heelkunde, Plastische Chi-
rurgie, Urologie, en Orthopedie) haar leden geadvi-
seerd deze cursus niet te volgen. In samenspraak met
Boerhaave is een nieuwe kortere (tweedaagse) cursus
ontwikkeld, die voldoet aan de wensen van de weten-
schappelijke verenigingen, maar ook leidt tot een door

het betrokken Ministerie erkend diploma. Deze cursus
is bestemd voor medisch specialisten (al dan niet in
opleiding) die beroepsmatig röntgenstraling (doen)
toepassen (bijvoorbeeld doorlichten op een OK) of
daartoe opdracht geven. Bij een voldoende examenresul-
taat wordt het diploma Basisopleiding stralingsbescher-
ming deskundigheidsniveau 4A/M voor medisch specia-
listen uitgereikt. Dit diploma is vereist voor handelingen
met een beperkt stralingsrisico. In 2006 vindt zesmaal
een dergelijk cursus plaats. Op de website van Boerhaave
vindt u hierover meer informatie (www.boerhaavenet.nl).

Dr. R.A.W. Verhagen

De nieuwe accreditatierichtlijnen per 1 januari 2006
zien er samengevat als volgt uit:
Verplichting: Het halen van accreditatiepunten is per 1
januari 2006 verplicht. Onder andere herregistratie is
hiervan afhankelijk (kaderbesluit).
Minimum aantal uren: Accreditatie wordt toegekend in
uren: 1 punt = 2 uren (vooralsnog geldt een oud ac-
creditatiepunt is 2 nieuwe accreditatie-uren). Iedere or-
thopedisch chirurg moet gemiddeld 40 uren per jaar
verzamelen. Het minimum aantal uren per jaar is 20.

Het minimaal aantal uren per 5 jaar is 200. Toekenning
accreditatie: Uren worden door alle wetenschappelijke
verenigingen volgens dezelfde normen vastgesteld.
Accreditatie verleend door de ene vereniging geldt au-
tomatisch ook voor andere verenigingen. Werkwijze:
De nieuwe accreditatienormen en bijbehorende formu-
lieren worden gepubliceerd op de website van de NOV.

Namens de werkgroep Accreditatie van de NOV, 
Dr L.N.J.E.M. Coene

Patiënten met een acuut handletsel melden zich meestal
op de SEH. Hoewel een handletsel zelden een levens-

bedreigende aandoening is, kan het wel leiden tot een
hoge mate van morbiditeit en arbeidsongeschiktheid.

Mathijsen prijs 2005 uitgereikt

Basisopleiding stralingsbescherming deskundigheidsniveau 4A/M voor
medisch specialisten

Nieuwe accreditatierichtlijnen per 1 januari 2006

Halt aan handletsels
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kan worden benut als hulpmiddel voor ‘snijders’ bij het
beoordelen en behandelen van handletsels. Deze pro-
ducten zijn mede tot stand gekomen met inzet van de
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (in het
bijzonder de NVOT), en worden volledig gesteund door
de Nederlandse Vereniging voor Traumatologie (NVvT).
MediRisk verzorgt de druk en eerste verspreiding, om
zo schadeclaims op dit lastige terrein te bestrijden. 

Bestellen
Leden van de NVSHA, NVPC, NOV en de NVvT
krijgen de kaart automatisch toegezonden door
Medirisk. Artsen werkzaam in de traumazorg op de
SEH, die geen lid zijn van de NVSHA, NVPC, NOV of
NVvT of de kaart niet gekregen hebben, kunnen de
kaart eenmaal kosteloos bestellen bij de NVSHA
(www.nvsha.nl/handletselkaart_aanvraag.html).
Overige nabestellingen van het boek met de kaart inge-
stoken lopen via Medirisk (www.medirisk.nl).
Een electronische pdf-versie van de Handletselkaart is
hier te downloaden op de website: 
www.nvsha.nl/documenten_algemeen.asp?naam=Diversen

J.W.M. Stappers, Directeur MediRisk
Mw. drs. S.Y.G. Peeters, namens NVSHA, SEH-arts
Dr. J.E.L. Cremers, Medisch adviseur MediRisk 
Dr. J.J. Hage, voorzitter NVPC

Een goede diagnose en behandelaanpak zijn onmisbaar.
Maar helaas: handletsels worden, vooral in acute
situaties, meer dan eens onnodig gemist of verkeerd
behandeld. Ongeveer 5% van alle claims bij MediRisk is
het gevolg van in acute situaties gemiste of verkeerd be-
handelde handletsels. 
Dit staat garant voor veel narigheid bij patiënten. Het
leidt óók tot een fiks bedrag aan schadevergoedingen,
waaronder enkele boven de € 100.000,-. Relatief kleine
wondjes aan de hand kunnen dus grote gevolgen heb-
ben als de diagnose wordt gemist of behandeling faalt. 

Dit tij willen we keren met twee initiatieven:
- de Handletselkaart;
- het boek Handletsels.

In samenwerking met MediRisk ontwikkelde SEH-arts
Suzanne Peeters vanuit de NVSHA de Handletselkaart,
een handig hulpmiddel bij het beoordelen van traumati-
sche hand- en polsletsels. Vooral SEH-assistenten, die
vaak primair de patiënten zien, kunnen hier hun voor-
deel mee doen. 
De kaart is gestoken in het boek Handletsels. Onder
redactie van plastisch chirurg Peter Houpt (Neder-
landse Vereniging van Plastische Chirurgie / NVPC)
laten deskundigen in dit boek hun licht schijnen op de
diagnostiek en behandeling van handletsels. Dit boek

Allereerst mijn dank aan de vakgroep Orthopedie van
het UMCG en aan de NOV, die mij in de gelegenheid
gesteld hebben aan deze bijzondere gelegenheid deel te
mogen nemen. Een unieke ervaring en een eer om
namens Nederland daarbij aanwezig te zijn.
Om een persoonlijke indruk te geven van mijn
deelname aan de EFORT Travelling Fellowship Ireland
2005 heb ik gekozen voor de dagboekvorm, waarin ik
niet alleen de orthopedische aspecten wil belichten maar
ook het sociale karakter van zo’n Fellowship. Want de
doelstellingen van de EFORT Travelling Fellowship
zijn meer dan alleen de orthopedie. 

Zondag 12 juni 2005
Het inchecken verloopt niet gladjes: de incheckautomaat
weigert mij, dus plaats genomen in de rij wachtenden.
Eenmaal aan de beurt ben ik op tijd voor de vlucht, maar
de bagageband is al gesloten en mijn ene koffer mag niet
mee. Dus de vlucht omgezet naar een later tijdstip.
Na een voorspoedige vlucht met een taxi van de vliegha-
ven naar het Jury’s Inn Christchurch Hotel in het
centrum van Dublin. Vanwege de kosten met een
onbekende collega op 1 kamer. Het gevoel zoals 20 jaar
geleden op mijn eerste zeilkamp in Lemmer.
Mijn roommate Tode, afkomstig uit Macedonië, is al

Dagboek van een EFORT Travelling Fellow, Ierland 12 t/m 19 juni 2005

gearriveerd. Wij zetten onze kennismaking voort in een
nabijgelegen pub. Het gesprek gaat uiteraard over de
opleiding. In Macedonië wordt tijdens de opleiding veel
aandacht besteed aan traumatologie en relatief weinig
aan prothesiologie. “Geen geld”. 
Voor het diner blijkt niets geregeld. Inmiddels zijn we
met zijn vijven en besluiten te gaan eten in een Italiaans
restaurant. De avond afgesloten in de Temple Bar, na-
tuurlijk met live Irish Music. Op straat vooral rokers,
want dat is in Ierland wettelijk bepaald, alleen daar mag
worden toegegeven aan dit genot c.q. deze verslaving.
Inmiddels bedtijd. Voor het eerst maak ik kennis met de
‘Macedonische oorlog’. 

Maandag 13 juni 2005
Om 7.30 uur het vertrek naar het Cappagh National
Orthopaedic Hospital. In de bus deelnemers van 12 ver-
schillende nationaliteiten, waar onder slechts 2 vrouwe-
lijke uit Scandinavië. De kandidaten uit België, Rusland
en Luxemburg zijn niet komen opdagen. Zonde.
Kennis gemaakt met Mrs. Amer Agnew, organisator
namens de Irish Orthopaedic Association ( IOA). Een
aardige dame van middelbare leeftijd. Officieel welkom
geheten door prof. John O’Byrne. Zoals zoveel zieken-
huizen is het Cappagh NOH begonnen als een TBC-

NTvO_DEC_05_binnenwerk  22-12-2005  10:26  Pagina 241



*smith&nephew

Onze business unit Endoscopie richt zich op het herstellen en genezen van het menselijk lichaam met minimaal
invasieve technieken. Wij ontwikkelen innovatieve producten waarvan de werking het vertrouwen van klinisch specialisten
overal ter wereld heeft gewonnen. We zijn er trots op dat wij elke dag patiënten kunnen helpen hun leven weer op te
pakken, in een zo kort mogelijke tijd met zo min mogelijk pijn.

Neemt u ook eens een kijkje in ons magazine voor medische professionals: www.smithnephew.info

Smith & Nephew B.V.  •  Postbus 525  •  2130 AM  •  Hoofddorp  •  T 020-6543999  •  www.smithnephew.nl  •  ™ Handelsmerk van Smith & Nephew

Endoscopie Schouderproducten

BIORAPTOR™
Resorbeerbaar anker voor de
instabiliteiten voorzien van
speciaal hiervoor ontwikkelde
DURABRAID™ hechtdraden.

ACCU PASS™ 
Hechtdraad transportnaald.
Voor het doorvoeren van
hechtdraden door het weefsel.

ELITE™ PASS
Hechtdraad doorvoertang.
Voor een diepe bite door dik
weefsel van maximaal 1 cm.

TWINFIX™
Hi-Lo schroefdraad waardoor
er compressie in de spongiosa
ontstaat: hogere pull out met
name in tuberculum majus.



NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR ORTHOPAEDIE ■ 243

Vol.
12

dec.
’05

macentrum wel ’s nachts je bed uit moet voor een uit-
glijpartijtje van een dronkaard, ben ik alsnog het bokje.
Iedereen lacht mij uit! Zelfs mijn Poolse collega, die
zoals later bleek, in zijn gehele opleiding nog geen
enkele prothese heeft geplaatst.

Dinsdag 14 juni 2005.
Om acht uur het vertrek met de bus naar Galway,
gelegen aan de westkust. Onderweg veel groen en oude
dorpen. Maar toch ook opvallend veel nieuwe, grote
huizen. De deelname van Ierland aan de EU heeft het
land meer dan goed gedaan. Rond 12.00 uur aankomst
in het Radisson Hotel in Galway.
Na een uitstekende lunch vertrekken wij naar het Merlin
Park Regional Hospital. Het ziekenhuis valt onder de
National University of Ireland, Galway. Prof. Michael
Keris, algemeen chirurg, verwelkomt ons. Hij is hoofd
van de chirurgische afdeling, waar de Orthopaedie deel
van uitmaakt. Jaarlijks starten hier ongeveer 70
medische studenten hun opleiding, waarvan 20
afkomstig zijn uit het buitenland. Hun studie wordt
betaald door het land van herkomst of door de kapitaal-
krachtige ouders. Een systeem dat duidelijk anders is
dan het Nederlandse.
Een opvallend feit: alle stafleden orthopedie van het
Merlin Park Regional Hospital zijn 1 of 2 jaar fellow in
de USA geweest. Min of meer een voorwaarde om hier
te komen werken. Na deze introductie start Mr. John
McCabe zijn verhaal over de behandeling van aandoe-
ningen van de cervicale wervelkolom. Bij navraag onder
de toehoorders blijkt er weinig animo te bestaan voor de
wervelkolomchirurgie. In de meeste andere landen dan
het UK is het aandeel van de neurochirurgie groot,
waarschijnlijk te groot. Vervolgens worden wij bijge-
praat over diverse topics door Mr. Bill Curtin (peripro-
thetische fracturen rond de heup), Mr. Aiden Devitt
(behandeling DDH bij volwassenen), Mr. Ken Kaar
(‘cuff repair’) en tot slot Mr. Michael O´Sullivan over de
scafoïdfractuur, waarbij hij zo te horen vrij agressief te
werk gaat en zeer laagdrempelig opereert. De voor-
drachten zijn interessant, maar allemaal ‘How I do it’
zonder een overzicht van hun behaalde resultaten.
Op de terugweg naar het hotel gelegenheid in het
centrum inkopen te doen. Met het voetbaltoernooi in
het vooruitzicht koop ik een korte broek en een shirt bij
Penny, een soort Zeeman. Helaas slaag ik niet om
adequaat schoeisel aan te kopen. Later dan maar. 
´s Avonds voor het diner per bus naar Kilcolgan Castle,
daterend uit de 11de eeuw. Het is gelegen aan de oever
van de Kilcolgan River met uitzicht over de baai van
Galway. Aan tafel met Mr. Kelly en Mrs. O´Sullivan. Mr.
Kelly, inmiddels gepensioneerd, blijkt 1 van de pioniers
in de orthopedie in Ierland geweest te zijn. Uiteraard
was vroeger alles veel moeilijker en moest er harder
worden gewerkt! In dat opzicht is het met de oudere or-
thopeden in Nederland niet veel anders. Mr. Kelly

kliniek en daarna voortgezet als kindercentrum. In die
tijd lagen sommige kinderen met M. Perthes wel tot
twee jaar in tractie! Inmiddels is het uitgegroeid tot een
volwassen orthopedisch centrum met een grote diversi-
teit aan pathologie. Na deze voorgeschiedenis volgde
zijn visie op de behandeling van DDH bij volwassenen.
Zijn ‘take home message’ was: ‘If I can swallow the
bone, I don’t touch it’. Duidelijke taal, geen voorkeur
voor de fijnere hand- en voetchirurgie.
Na de koffiebreak op naar de ‘operating theatres’. Geen
groot verschil tussen de Ierse TKP en de Nederlandse.
Wel valt op dat terwijl de operateurs aan tafel, binnen
het plenum, de bekende maanpakken dragen, de anest-
hesie de smoeltjes onder de neus heeft, en sommige ver-
pleegkundigen door de open deur zonder enige vorm
van bescherming boodschappen doorgeven.
Na de lunch wordt de middagsessie geopend door Dr.
Michael Stephens, voorzitter van de IOA. Een voor-
dracht over zijn grote passie: de holvoetdeformiteit.
Weinig nieuws, maar met enthousiasme gebracht. Zijn
boodschap: asymmetrie van de voet is pathologisch. 
Vervolgens het woord aan prof. Stephen Eustace,
radioloog. Mijn conclusie na zijn verhaal is dat in ieder
geval de samenwerking in (sommige c.q. meeste)
Nederlandse ziekenhuizen tussen orthopedie en radio-
logie veel te wensen overlaat. Na een 2 klinische sessies
betreffende een hernia en een voorste-kruisbandrup-
tuur door prof. O’Byrne, is Dr. Stephens de laatste
spreker. Dit keer een iets minder gepassioneerd verhaal
over de artrodese van het MTP I-gewricht. 
Voor het avondvertier gaan wij naar “Johnny Foxes”,
één van de oudste en bekendste pubs in Ierland, gelegen
in Glencullen, hoog in de Dublin Mountains. De spe-
cialiteit is ‘seafood’ en natuurlijk ontbreekt de live Irish
Music niet. Wij worden vergezeld door Mrs. Amer, Mr.
Stephens en echtgenote, zijn Australische fellow met
Nederlandse vrouw en de voorzitter van de ‘Ierse
VOCA’ met vriendin. Een sociaal gebeuren dus. Aan de
muur een groot bord met de tekst: ‘There are no
strangers, only friends who we have not met!’ Na enkele
glazen Guinness worden wij als EFORT uitgedaagd
deel te nemen aan het voetbaltoernooi dat a.s. vrijdag
tijdens de jaarlijkse orthopediedagen in Newcastle
(Noord-Ierland) wordt gehouden. Natuurlijk accep-
teert Angus, onze Engelse collega, de gelegenheid de
Ieren een lesje te geven. Later op de avond wordt
speciaal voor de Nederlandse aanwezigen (lees: voor mij
en de Nederlandse echtgenote van) ‘Daar in het kleine
café aan de haven’ gespeeld. Bij het inzetten van de
Hollandse versie houdt ‘de vrouw van’ haar mond en ga
ik solo verder. Geen aanrader, maar het wordt gewaar-
deerd.
Wanneer ik echter op een later tijdstip aan tafel uitleg
dat wij onze OK-assistenten leren onze wonden te
sluiten op OK (b.v. na prothesiologie), maar dat je als
oudste assistent tijdens je dienst in een universitair trau-
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rurgie: weinig goede onderzoeken en dus vooral retro-
spectieve ‘How I do it’-studies. Aardig, maar niet meer
dan dat. Bij een bezoek aan de industriestalletjes scoor ik
een mooie publicatie van collega Dr. K.J. Hamelynck
over de Mobile Bearing Knee Arthroplasty. 
Na het stevige ontbijt sla ik de lunch over. Met mijn
EFORT collega’s Olivier (Zwitserland) en Raoul ga ik
op zoek naar voetbalschoenen, voor het sportieve
geweld van morgen. Na een geslaagde inkoop op naar
het middagprogramma. De sprekers houden zich aan
de 6 minuten spreektijd, het programma eindigt stipt
om 17.00 uur.
Vanaf 18.00 uur vertrekken slechts 3 bussen naar
Ballywalter Park Mansion House. Onder de deelnemers
veel orthopeden met echtgenotes, de EFORT fellows
en slechts enkele Ierse assistenten. Later hoorde ik dat
men het te duur vond. De eigenaar van de House be-
schrijft zijn fantastisch onderkomen als een Victoriaans
Italiaans paleis. Op het dak wappert de Europese vlag.
Het landgoed is ongeveer 150 jaar in de familie. Voor
het onderhoud wordt huis en park verhuurd voor
feesten en gelegenheden als deze. Na de ontvangst met
champagne en de korte rondleiding volgt een 5-gan-
gendiner. Bij het strekken van de benen wordt een sn-
ookerroom ontdekt, daar moet even gespeeld worden. 
Terug in de lounge van het hotel wordt het laat, met
drank en zang. Vooral Raoul laat zich horen en niet on-
verdienstelijk. Twee van de EFORT fellows gaan nog
voor een nachtelijke duik de zee in. Ik wens hen succes.

Vrijdag 17 juni 2005.
Een afwisselend programma met kinderorthopedie,
wervelkolomchirurgie en electieve prothesiologie. De
ochtend wordt afgesloten door de ‘presidential guest
speaker’ Mr. Michael Benson, voorzitter van de BOA
(UK). Na de lunch op naar het International Football
Tournament. Er kan ook gegolfd worden. Voor ons
voetbal. Als EFORT nemen wij deel als de Ulna
Drifters. Onder toeziend oog en luid applaus van Mr.
Benson verslaan wij de 3 Ierse teams uit de poule en
behalen glorieus de halve finale. Vooral Henrique, onze
Portugese parel, speelt de sterren van de hemel. De
halve finale tegen Belfast heeft meer weg van Gaelic
football en dat beheersen wij helaas minder goed dan de
Noord Ieren. Wij verliezen met 1-0. ‘Gelukkig’ verliest
Belfast de finale van Cork, de nummer 2 in onze poule.
De dag wordt afgesloten met een banket in het hotel.
De entourage is groots, zoals ook het banket. Tus-
sendoor de huldiging van de winnaars. De eerste prijs en
de poedelprijs worden onder luid gejubel uitgereikt aan
de opleiders van de betreffende ziekenhuizen. Een
mooie traditie. De prijs van Most Valuable Player gaat
naar EFORT: onze Henrique. Hij krijgt een fles whisky
die uiteraard direct geopend wordt. Tijdens het diner
vindt ook de officiële overdracht van het voorzitter-
schap van de IOA plaats. Middernacht nog een borrel in

vertelt veel en op een gepassioneerde toon over de ge-
schiedenis van Ierland, maar ook van Europa. Het is in-
teressant en wellicht een schande, dat hij mij veel meer
weet te vertellen over ‘Willem of Orange’ dan ik hem.
Zijn advies, als je morgen in Noord-Ierland bent ... Mrs.
O´Sullivan is zeer geïnteresseerd in de buitenlandse
gasten van haar man. Zij verzekert ons dat een fellows-
hip in het buitenland eigenlijk een must voor elke
dokter is. De locatie, de ambiance, het diner en vooral
de wijn is voortreffelijk.
Na terugkeer in het hotel praten Angus, Tode, Raoul
(Spanje) en ik in de bar nog even na. Van mijn Engelse
collega begrijp ik dat er plannen zijn voor het oprichten
van een vereniging voor Europese Assistenten
Orthopaedie, mogelijk fOrTE (Federation of
Orthopaedic Trainees in Europe) geheten. Het contact
met onze VOCA is al gelegd. Ik ben benieuwd.

Woensdag 15 juni 2005. 
Na een stevig ontbijt om 8.00 uur de bus in, op weg
voor het wetenschappelijk programma in het Rege-
nerative Medicine Institute (REMEDI) van de National
University of Ireland, Galway. De directeur heet Mr.
Frank Barry. Ook hij heeft enkele jaren als fellow in
Amerika gewerkt. Hij houdt een voordracht over
beenmerg stamcellen en hun mogelijke betekenis voor
de orthopedie. Als ik zijn verhaal goed begrijp vinden er
over enkele jaren geen artroplastieken voor artrose meer
plaats. Een reden te meer om de traumatologie in
Nederland naar de orthopedie te halen. De volgende
voordrachten zijn aardig, soms interessant. Ik krijg de
indruk dat de spelregels t.a.v. het gebruik van proefdie-
ren in Ierland en Nederland sterk verschillen.
Na de lunch vertrekken wij naar Newcastle, Co Down
(Noord-Ierland), waar wij de komende dagen de jaar-
lijkse Ierse Orthopediedagen zullen bijwonen. Een
lange busreis van 5,5 uur voert ons van het westen van
Ierland naar het oosten van Noord-Ierland. Enkele tus-
senstops, zoals de stop bij John Locke & Co (Brusna
Distillery, whisky dus), zijn een meer dan welkome on-
derbreking van de lange zit. Onderweg afwisselende
beelden, van groen met grazend vee, Miss Marple
villages en nieuwbouwkasten. Ik vind ‘Troost’ in het
laatste boek van Giphart. Tegen half acht wordt het
Slieve Donard Hotel bereikt, een Victoriaans hotel uit
1897, gelegen aan het begin van het dorp tussen de
duinen. Ontvangstborrel en diner zijn perfect geregeld.
De industrie biedt na het diner een borrel aan. Een inte-
ressant treffen met mijn Poolse collega Tommas komt
ten einde als in de bar het licht uit gaat.

Donderdag 16 juni 2005.
9.30 uur. Het wetenschappelijke programma gaat van
start. De ruimte is niet groot, ik schat ongeveer 70
stoelen. Er zijn geen parallelsessies. Trauma belooft
veel, maar al snel blijkt het probleem van de traumachi-
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praten en denken is het prettig terug te zijn in
Nederland. Morgen weer aan het werk. De doelstellin-
gen van EFORT Travelling Fellowship zijn zeker
gehaald: kennismaken met het gastland, haar patiënten-
zorg en wetenschap. Maar ook binnen de sociale
context: de uitwisseling tussen de collega’s met zulke
verschillende achtergronden en culturen.
Met dit toch persoonlijk verslag hoop ik een goede
weergave te hebben gegeven van deze unieke week in
Ierland, een fantastisch land met een bijzonder aardig
en sociaal volk. Europa heeft Ierland veel te bieden en
omgekeerd. Vergelijkenderwijs meen ik dat de
opleiding in Nederland een redelijk niveau heeft, maar
toch nog voor verbetering vatbaar is. Ik denk daarbij
eveneens aan een intensievere samenwerking van ortho-
pedie en radiologie. Verder ben ik benieuwd naar de
toekomst van tissue engineering ... 

Tot slot nogmaals mijn dank aan de vakgroep
Orthopaedie van het UMCG en natuurlijk de NOV
voor hun nominatie en financiële bijdrage.

B. van Steijnen, aios Orthopedie, Universitair Medisch
Centrum Groningen

de hotelbar. Getuige van een interessante en gewaagde
discussie tussen Trine, onze Noorse vrouwelijke collega
en een Indiase consultant. Op de vraag hoe vrouwelijke
orthopeden in Noorwegen opereren antwoordt zij
droog: met een mes. Dan haar wedervraag: hoe
opereren zwarte orthopeden in Ierland? Gelukkig schat
hij de situatie goed in en begint te lachen. Touché.

Zaterdag 18 oktober 2005.
Na het ochtendprogramma tijd om de spierpijn er uit te
lopen: een strandwandeling. Tijd voor overpeinzingen.
Jammer dat ik al deze impressies niet meer kan delen
met degene die mij zeer dierbaar was, mijn vader.
Om 12.00 uur terug met de bus naar Dublin, naar een
hotel in de nabijheid van het vliegveld. Met een groep
van 6, een aantal EFORT fellows zijn ’s middags al te-
ruggevlogen, per taxi naar het centrum van Dublin. ’s
Avonds ons te goed gedaan aan de Irish stew en daarna
nog enkele pinten Guinness. Met mijn Macedonische
vriend Tode, mijn roommate tot de laatste nacht, een
laatste sigaret. Buiten uiteraard. Wij nemen vast
afscheid, zijn vlucht is immers in alle vroegte, 6.00 uur!

Zondag 19 oktober 2005.
Na een ‘English breakfast’ op naar het vliegveld. De
terugreis verloopt probleemloos. Na een week Engels
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Congresagenda

2006

9-11.1 6e ICRS Symposium. San Diego, USA. Inl: www.cartilage.org

12-13.1 Jaarcongres NOV. Amsterdam Inl: www.novcongres.nl

27.1 4th Groningen Sports Medicine Symposium 2006. Inl.: H.F.E.M. Gubbels / 
paog@wenckebach.umcg.nl

3.2 CCOC Kinder-neuro-orthopedie. AMC. Inl.: M.C.Hornstra,  M.C.Hornstra_Moedt@lumc.nl / 
http://www.boerhaavenet.nl 

8-12.3 AAOS 73e Annual Meeting. New Orleans, Florida, USA. Inl: www.aaos.org

18.3 CCOC Botziekten. AMC. Inl.: M.C.Hornstra,  M.C.Hornstra_Moedt@lumc.nl / 
www.boerhaavenet.nl

5-8.4 25th Meeting European Paediatric Orthopaedic Society.  Congress Center - Hotel Westin Bellevue,
Dresden. Inl.: www.testepos.efort.org/public/dresden_06_sciProg.asp

21.4 Symposium ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Nederlandse Werkgroep 
Skeletdysplasie, UMC. Inl.: j.m.verzuu@dmg.azu.nl / www.genen@umcutrecht.nl

19.5 NOV Voorjaarscongres. Utrecht. Inl.: www. orthopeden.org/net.

24-27.5 12e ESSKA 2000 Congress. Innsbruck, Oostenrijk. Inl: www.esska2006.com.

19-22.6 Advanced Instructional Course on Arthroscopy and Arthroplasty. UMC Utrecht. 
Inl.: Florence Hanselaar, shoulder-elbow2005@xs4all.nl.

31.5-1.6 7e Domestic Meeting of the European Hip Society. Antalya, Turkije. Inl: www.ehs2006.org

31.5-2.6 53e Congres Nordic Orthopaedic Federation. Oslo, Noorwegen. Inl: www.congrex.na/nof2006.

31.7-4.8 15th Orthopaedic Summer School International course on Paediatric Orthopaedics. 
ORTON Orthopaedic Hospital, Invalid Foundation, Helsinki, Finland. 
Inl.: kerstin.lindstrom-salmi@invalidisaatio.fi / www.invalidisaatio.fi/summerschool.

26.8 IFPOS Paediatric Orthopaedic session at SICOT 2006. Buenos Aires, Argentina.

20-23.9 20th Congress of the European Society for Surgery of the Shoulder and Elbow (SECEC). 
International Conference Centre Megaron – the Athens Concert Hall. Inl.: Mrs Georgia 
Kateriniou / SececAthens2006@triaenatours.gr / http://www.sececathens2006.com

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