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‘De cursus omgaan met teleurstellingen kan helaas wederom geen doorgang
vinden.’ Deze allesomvattende tekst hing op de afdeling anatomie van de
Medische Faculteit in Rotterdam. Van tijd tot tijd komt deze uitspraak mij
van pas. Zo ook deze keer aangezien bijzondere omstandigheden aan de zijde
van gastredacteur van Heerwaarden er toe geleid hebben dat u rond de feest-
dagen helaas wederom het themanummer moet ontberen. Wanneer het the-
manummer ‘Osteotomie’ het daglicht gaat zien laat ik daarom nog in het
ongewisse.
Het jaar 2006 ligt nu achter ons. Is het voor u een goed jaar geweest? Wat
zal 2007 u gaan brengen? Er liggen natuurlijk wat onzekerheden in het ver-
schiet. De politieke verschuiving naar aanleiding van de laatste Verkiezingen
zal op termijn ook invloed hebben op de architectuur van het zorgstelsel. Als
het aan de SP ligt zal de ‘georganiseerde solidariteit’ weer de boventoon gaan
voeren in de zorg. Volgens hen zal het uitgangspunt van beleid van het
komende kabinet daarom moeten zijn dat iedereen die dat nodig heeft in
gelijke mate toegang heeft tot kwalitatief goede zorg’, waarmee de toenemen-
de ‘voorkruipzorg’ een halt kan worden toegeroepen. Ook zal de marktwer-
king uit de zorg moeten verdwijnen. Dit druist overigens ernstig in tegen de
in de afgelopen jaren ingezette ontwikkelingen. Niet alle programmapunten
zijn overigens zorgelijk. Zo wordt gevonden dat de verantwoordelijkheid bín-
nen zorginstellingen zo veel mogelijk naar de werkvloer gedelegeerd moet wor-
den. Dit zal leiden tot minder bureaucratie en kan het werk in de zorg
aantrekkelijker maken. Op deze manier kan bovendien een begin worden
gemaakt met het herstel van de beroepseer van mensen die in de zorg werken.
Tel daar bij op dat de zorgverzekeraars niet op de stoel van de arts moeten
gaan zitten. Artsen bepalen welke behandeling of zorg een patiënt nodig heeft.
Van de zetelwinst van de groep Wilders/PVV zullen we binnen de zorg niet
veel gaan merken, in het kernprogramma van de PVV wordt de zorg niet
genoemd. Wel een belastingverlaging van 16 miljard euro, maar of de zorg
daar beter van wordt betwijfel ik.
De PvdA wil meer status en beloning van ‘handen aan het bed’ en minder
uitgeven aan overhead en management.
Voor het CDA is het nieuwe zorgstelsel gewoon een verbetering. Op grond van
hun programma hoeven we niet al te veel veranderingen te verwachten.
En (ons aller?) VVD? Die is een groot voorstander van het ons alom bekende
huidige zorgstelsel.
De eindconclusie over dit alles laat ik aan u over. Heel eenvoudig liggen de
zaken niet. Ik hoop een juiste chemie tussen de schijnbaar onverzoenlijke toe-
komstige regeringspartijen. Op grond van de diverse partijstandpunten is
zelfs iets moois mogelijk in de zorg.

Ik wens u allen een heel voorspoedig 2007. Achteromkijkend wil ik iedereen
bedanken die een bijdrage heeft geleverd voor het tot stand komen van 4 edi-
ties van het Tijdschrift in het afgelopen jaar.
Met het ingaan van de nieuwe opleidingseisen Orthopedie verwacht ik dat in
de komende 4 jaar  het aantal manuscripten zal gaan toenemen, de aios
heeft immers een publicatieverplichting. Stiekem hoop ik dat het NTvO een
keer omgedoopt zal worden tot ‘Netherlands/Dutch Journal of Orthopedics’.
Vanaf volgend jaar wordt het u met de website van het Tijdschrift weer een
stukje makkelijker gemaakt om bijdragen te leveren. In de eerste editie van
2007 kom ik daar op terug.

Arthur de Gast, hoofdredacteur
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SAMENVATTING

Beklemming van de nervus peroneus superficialis is een weinig
gestelde diagnose. De diagnose wordt gesteld aan de hand van
een aantal criteria, te weten: pijn in het onderbeen en/of voet in
rust en/of tijdens inspanning, sensibiliteitsverlies van de voetrug
en positieve provocatietesten.
De resultaten van operatieve decompressie van de nervus
peroneus superficialis werden geëvalueerd bij 9 patiënten met
klinische symptomen van beklemming van genoemde zenuw.
Hoewel bij 5 patiënten de klachten postoperatief, in mindere
mate, nog aanwezig waren, laten onze resultaten zien dat de
Visual Analogue Score voor pijn in rust verbeterde van 8,6 pre-
operatief naar 3,4 postoperatief. Tevens verbeterde de Visual
Analogue Score voor pijn tijdens inspanning van 7,9 preopera-
tief, naar 3,3 postoperatief. Bij alle patiënten verbeterden alle ca-
tegorieën van de Foot and Ankle Outcome Score na decompres-
sie van de nervus peroneus superficialis. Alle patiënten zouden,
indien nodig, dezelfde ingreep nogmaals ondergaan. Hoewel 3
patiënten postoperatief niet tevreden waren, verbeterde de Foot
and Ankle Outcome Score bij alle patiënten.
Decompressie van de nervus peroneus superficialis lijkt een
goede keus van behandeling bij een juist geselecteerde patiën-
tenpopulatie met symptomen van beklemming van de nervus
peroneus superficialis.

INLEIDING

Beklemming van de nervus peroneus superficialis is een
weinig voorkomende neuropathie, maar de oppervlak-
kige ligging van de zenuw in het onderbeen maakt het
een kwetsbare zenuw bij ingrepen aan het onderbeen en
de zenuw kan snel gecomprimeerd raken na een trauma.
Beklemming van de zenuw kan aanleiding zijn voor het
ontstaan van chronische enkelpijn.1
Klinische symptomen van compressie van de nervus
peroneus superficialis kunnen zijn: pijn in de kuit, enkel
en/of voet, sensibiliteitsverlies van de voetrug in het
verzorgingsgebied van deze zenuw en zwelling van de
enkel en/of voet (voornamelijk na inspanning).

Styf publiceerde in zijn artikel een succes percentage van
80% na decompressie bij patiënten met een beklemming
van de nervus peroneus superficialis.2,3 Kernohan et al
en Lowdon publiceerden ook enkele case-reports met
goede resultaten na decompressie van de nervus pero-
neus superficialis.4,5 Er werden geen verdere artikelen
over operatieve decompressie van de nervus peroneus
superficialis gevonden.
Er bestaan weinig objectieve, diagnostische testen voor
beklemming van de nervus peroneus superficialis. Styf
vond geen significant verschil in preoperatieve en post-
operatieve geleidingssnelheid van de zenuw bij sympto-
matische patiënten, waarmee het meten van de gelei-
dingssnelheid niet zinvol is bij het stellen van de
diagnose.3 Desondanks kan elektromyografie (EMG)
wel zinvol zijn bij het stellen van andere afwijkingen van
de nervus peroneus superficialis.6 Met name bij stoornis-
sen in de geleiding van motorische zenuwen kan EMG
een aanvullende waarde hebben in de diagnostiek.
We hebben de resultaten van operatieve decompressie
van de nervus peroneus superficialis bestudeerd in een
groep van 9 symptomatische patiënten.

PATIËNTEN EN METHODE

Retrospectief werden de klinische episoden van 9 pa-
tiënten met symptomen van compressie van de nervus
peroneus superficialis bestudeerd. Het betrof een po-
pulatie van 8 vrouwen en 1 man, met een gemiddelde
leeftijd van 49,8 jaar (spreiding van 24 tot 80 jaar)
(Tabel 1). De gemiddelde Body Mass Index (BMI) was
23,6 (spreiding van 20,8 tot 26,1). 6 Patiënten (67%)
hadden een trauma doorgemaakt voorafgaand aan de
klachten (2 enkelfracturen, 4 enkeldistorsies).
Symptomatische compressie van de nervus peroneus su-
perficialis werd gediagnosticeerd op basis van de
volgende criteria: (1) pijn in het onderbeen of de enkel
in rust of tijdens inspanning, gebruik makend van de
Visual Analogue Score (VAS), (2) sensibiliteitsstoornis
van de voetrug en (3) tenminste 1 positieve provocatie-
test. Er werden 3 provocatietesten uitgevoerd. Bij de
eerste provocatietest werd er druk uitgeoefend over het
septum intermusculare anterior, terwijl de patiënt de
enkel actief in dorsoflexie brengt. Bij de tweede provo-
catietest werd de voet passief in plantairflexie en inversie

Compressie van de nervus peroneus superficialis - 
resultaten na chirurgische decompressie

R. Nelis, T. Gosens, J. de Waal Malefijt en J.J. Caron

Drs. R. Nelis, AGIO orthopedie, dr. T. Gosens, dr. J. de Waal
Malefijt en drs. J.J. Caron, orthopedisch chirurgen, 
Afdeling orthopedie, St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg,
Hilvarenbeekse weg 60, 5022 GC Tilburg.
Correspondentie: Dr T. Gosens
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gebracht. Bij de laatste provocatietest, met de voet in pas-
sieve plantairflexie, werd er gepercuteerd over het
verloop van de nervus peroneus superficialis in het
onderbeen. Pijn of sensibiliteitsstoornissen tijdens het
uitvoeren van bovenstaande provocatietesten, in combi-
natie met bestaande pijn in onderbeen en/of enkel en
sensibiliteitsstoornissen van de voetrug, waren suggestief
voor het bestaan van compressie van de nervus peroneus
superficialis. De genoemde provocatietesten werden uit-
gevoerd in rust en nogmaals na een wandeling van 10
minuten. 
Elektrofysiologische testen, zoals een EMG, werden
niet uitgevoerd. 
De gemiddelde duur van het ontstaan van de klachten
tot operatie bedroeg 10,6 maanden (spreiding van 1 tot
60 maanden) (Tabel 1).
De operatieve decompressie werd uitgevoerd onder
regionale of algehele anesthesie en onder bloedleegte.
De meest drukpijnlijke plaats op het onderbeen, 8 tot
10 centimeter boven de laterale malleolus werd geëxp-
loreerd; op het punt waar de cutane tak van de nervus
peroneus superficialis door de fascia cruris penetreert,
werd de fascia cruris naar proximaal en distaal gekliefd
en werden adhesies verwijderd (Figuur 1). De anatomie
van de fascia cruris was op deze plaats vergelijkbaar bij
alle patiënten; er werden geen varianten aangetroffen. 
De nervus peroneus superficialis had bij alle patiënten
een normaal aspect; er bestonden geen verdikkingen of
versmallingen van de nervus, er waren dan ook geen
aanwijzingen voor een elongatie van de nervus (uitge-
zonderd bij de reoperatie bij patiënt 5).
Patiëntgerelateerde resultaten werden gemeten met de
Foot and Ankle Outcome Score (FAOS, schaal van 0 tot
100, slecht naar goed).7

Postoperatieve evaluatie vond plaats na gemiddeld 26,5
maanden (spreiding van 9 tot 65 maanden). We bestu-
deerden de klinische resultaten van alle negen patiënten.
Drie patiënten zagen af van een poliklinische controle,
maar de scores van deze patiënten werden per telefoon
gecompleteerd.
De patiënten ondergingen een lichamelijk onderzoek,
waarbij de functie van de lumbale wervelkolom, de
heup, de enkel en de stabiliteit van knie en enkel werden
vastgelegd. Klinisch neurologisch onderzoek (kracht,
sensibiliteit en reflexen) werd uitgevoerd om een wor-
telcompressie uit te sluiten. Conventionele röntgenfo-
to’s van het onderbeen en de enkel werden gemaakt.

Tabel 1. Resultaten van patiënten voor en na decompressie van de nervus peroneus superficialis. 

Patiënt A B C D E F G H I J K L

1 35 V 65 10 10 + 3 nee 0 1 ja T
2 24 M 46 8 8 + 1 nee 1 2 ja T
3 49 V 36 5 8 + 3 ja 1 2 ja T
4 77 V 29 10 0 + 2 ja 8 0 ja T
5 54 V 17 10 10 - 60 ja 4 5 ja T*
6 25 V 23 7 7 + 6 nee 0 0 ja T
7 55 V 12 10 10 - 3 ja 7 8 ja NT
8 80 V 14 7 8 - 2 ja 2 3 ja T
9 49 V 9 10 10 + 15 ja 8 9 ja NT

A = leeftijd op moment van operatie (jaren), B = man of vrouw, C = tijd tussen ingreep en follow-up (maanden), 
D = preoperatieve VAS in rust, E = preoperatieve VAS tijdens inspanning, F = trauma voorafgaand aan de klachten,
G = duur van de klachten (maanden), H = voortdurende klachten (ja/nee), I = postoperatieve VAS in rust, 
J = postoperatieve VAS tijdens inspanning, K = wederom operatie indien nodig (ja/nee), L = subjectief resultaat
(NT: niet tevreden/ T: tevreden)

* Tevreden na reoperatie: de primaire ingreep gaf een ontevreden resultaat.

Figuur 1. Peroperatieve exploratie van de nervus pero-
neus superficialis ter hoogte van de doorgang door de 
fascia cruris. Het pincet markeert de splitsing van de
nervus peroneus superficialis in een anterieure en 
posterieure tak.
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RESULTATEN

Preoperatieve resultaten
Het lichamelijk onderzoek toonde bij alle patiënten een
normale functie van de enkel met een goede stabiliteit.
Het basaal neurologisch onderzoek was bij alle
patiënten niet afwijkend. De gemiddelde preoperatieve
VAS-pijnscore in rust bedroeg 8,6 (spreiding van 5 tot
10), de gemiddelde preoperatieve VAS-pijnscore tijdens
inspanning bedroeg 7,9 (spreiding van 0 tot 10). 6
Patiënten (67%) hadden een sensibiliteitsverlies van de
voetrug. De gemiddelde preoperatieve score per
categorie van de FAOS bedroeg (Figuur 2 / Tabel 2):
pijn 46 (spreiding van 25 tot 86), andere symptomen
70 (spreiding van 43 tot 93), ADL 55 (spreiding van 35
tot 97), sport 47 (spreiding van 5 tot 100) en Quality of
Life 38 (spreiding van 19 tot 69).

POSTOPERATIEVE RESULTATEN

De poliklinische controle vond plaats 6 weken 
postoperatief.
Het postoperatief oriënterend neurologisch onderzoek
toonde bij alle patiënten geen afwijkingen. Er bestond
geen atrofie van de onderbeenspieren. 6 Patiënten
(67%) waren tevreden met betrekking tot hun klachten.
Deze patiënten waren direct postoperatief klachtenvrij.
Van de niet tevreden patiënten hielden 2 postoperatief
nog klachten en was 1 patiënt direct postoperatief wel
klachtenvrij, maar ontwikkelde deze patiënt weer pijn en
sensibiliteitsstoornissen 4 maanden postoperatief. Bij 5
patiënten (57%) waren de provocatietesten postopera-
tief nog positief, met pijn en/of sensibiliteitsstoornissen
in de enkel of de voet bij druk over de nervus peroneus
superficialis. 
De gemiddelde postoperatieve VAS-pijnscore in rust
bedroeg 3,4 (spreiding van 0 tot 8), de gemiddelde po-
stoperatieve VAS-pijnscore tijdens inspanning bedroeg
3,3 (spreiding van 1 tot 9). Postoperatief hadden 6
patiënten sensibiliteitsstoornissen van de enkel of de
voet; dit bleken dezelfde 6 patiënten met sensibiliteits-
stoornissen preoperatief. 
Bij patiënt 5 werd een reoperatie uitgevoerd, 2 jaar na
de primaire ingreep. Tijdens deze reoperatie werd een
neuroom van de anterieure tak van de nervus peroneus
superficialis aangetroffen, welke werd geëxcideerd.
Postoperatief bestonden er sensibiliteitsstoornissen van
de dorsolaterale zijde van de enkel, maar was de pijn
duidelijk afgenomen.
Ondanks dat de primaire ingreep niet succesvol was, was
patiënt 5 na reoperatie een tevreden resultaat, met name
ten aanzien van de afname van pijn.
Alle patiënten waren postoperatief tevreden over het cos-

metisch resultaat. Alle patiënten zouden de ingreep,
indien nodig, nogmaals ondergaan. 
De gemiddelde postoperatieve score van de FAOS per
categorie bedroeg (Figuur 2): pijn 73 (spreiding van 27
tot 100), andere symptomen 83 (spreiding van 43 tot
100), ADL 77 (spreiding van 35 tot 100), sport 66
(spreiding van 30 tot 100) en Quality of Life 60
(spreiding van 25 tot 100).

DISCUSSIE

De nervus peroneus superficialis innerveert het laterale
compartiment van het onderbeen. De nervus is een
rechte aftakking vanuit de nervus peroneus communis
langs het proximale een derde deel van de fibula. De
nervus peroneus superficialis heeft aftakkingen naar de
musculus peroneus longus en brevis. De nervus wordt
vergezeld door een vaatstreng die wordt gevoed vanuit
de arteria tibialis anterior. Ongeveer 10 tot 12 centime-
ter boven de laterale malleolus penetreert de nervus
peroneus superficialis de fascia cruris. Op de voetrug
splitst de nervus zich in een nervus cutaneus dorsalis in-
termedius en een nervus dorsalis medialis. Blair et al be-
schreven 3 patronen van aftakkingen van de nervus.8 In
type A (72%) penetreert de nervus peroneus superficia-
lis de fascia cruris op een gemiddelde van 12.3 cm boven
het enkelgewricht, waarna de nervus zich gemiddeld
4.4 cm proximaal van het enkelgewricht splitst in 2
grote taken: de nervus cutaneus dorsalis intermedius en
de nervus cutaneus dorsalis medialis. Type B (16%) laat
een patroon zien waarin de nervus cutaneus dorsalis in-
termedius en de nervus cutaneus dorsalis medialis apart
ontspringen uit de nervus peroneus superficialis en de
nervus cutaneus dorsalis medialis vervolgens hetzelfde
verloop heeft zoals beschreven in type A, maar de
nervus cutaneus dorsalis intermedius de fascia cruris aan
de posterieure zijde van de fibula op 5.5 cm boven het
enkelgewricht penetreert. In type C (12%) ontspringen
de nervus cutaneus dorsalis intermedius en de nervus

Figuur 2. De “Foot and Ankle Outcome Score”, 
gemiddelde pre- en postoperatieve scores (schaal van 
0 tot 100, slecht naar goed), laten postoperatief een 
verbetering zien in alle categorieën. 
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cutaneus dorsalis medialis ook weer apart uit de nervus
peroneus superficialis. De nervus cutaneus dorsalis
medialis heeft weer hetzelfde verloop als beschreven in
type A, maar de nervus cutaneus dorsalis intermedius
penetreert de fascia cruris aan de anterieure zijde van de
fibula op 4.9 cm boven het enkelgewricht en blijft daar
oppervlakkig over de fibula verlopen. Kennis van de
anatomie en varianten van de nervus peroneus superfi-
cialis en zijn vertakkingen is van belang om bij operatie-
ve ingrepen aan het onderbeen de zenuw te sparen. Pijn
in de kuit, enkel en voet, sensibiliteitsverlies van de
voetrug en zwelling van de enkel en de voet zijn
symptomen die het gevolg kunnen zijn van een com-
pressie van de nervus peroneus superficialis. Met name
bij patiënten met dergelijke klachten na een trauma of
operatie aan het onderbeen moet men aan genoemde
diagnose denken.

Differentiaal diagnostisch kunnen 2 diagnosegroepen

onderscheiden worden. Ten eerste, diagnosen gerela-
teerd aan de nervus peroneus superficialis en diagnosen
die niet aan deze zenuw gerelateerd zijn. Onder de
eerste groep vallen compressie, mechanische irritatie en
hypoxie van de nervus. Bij de tweede groep moet men
denken een diagnosen als een hernia nuclei pulposi en
een compartiment syndroom.
Anamnese en lichamelijk onderzoek vormen de belang-
rijkste diagnostische hulpmiddelen wanneer men een
patiënt verdenkt van een compressie van de nervus
peroneus superficialis. Een injectie met een lokaal anes-
theticum ter hoogte van het punt met de meeste drukpijn
over de nervus kan nog helpen in de differentiatie, hoewel
we in onze studie dit diagnosticum niet hebben getoetst.
Overigens zijn er geen objectieve diagnostische testen
voor een compressie van de nervus peroneus superficialis.
Styf vond geen significant verschil in pre- en postoperatie-
ve geleidingssnelheden bij symptomatische patiënten,
waarmee een EMG bij deze pathologie geen toegevoeg-
de waarde heeft. Bovendien betreft het in deze studie een
compressie van een overwegend sensibele zenuw.3
Deze studie laat zien dat een operatieve decompressie
van de nervus peroneus superficialis matige tot goede
resultaten geeft (67% van de patiënten is tevreden), bij
patiënten met klachten van pijn, sensibiliteitsverlies en
zwelling van de enkel en de voet en positieve provoca-
tietesten. Ondanks dat enkele patiënten postoperatief
nog geringe klachten hadden, verbeterden zowel de
VAS als alle categorieën van de FAOS bij alle patiënten.
Adhesies of verlittekening kunnen een reden zijn voor
persisterende klachten. Casus 5 in onze studie laat hier
een voorbeeld van zien, waarbij er bij re-exploratie per-
operatief sprake was van een neuroom, die als oorzaak
werd gezien voor aanhoudende klachten na de primaire
operatie. Gezien de kleine patiëntenpopulatie zijn statis-
tisch significante verschillen in pre- en postoperatieve
uitkomsten niet vast te stellen. In deze studie werd
gebruik gemaakt van de FAOS om patiëntgerelateerde
uitkomsten te meten, waarbij de FAOS voor een com-
pressie van de nervus peroneus superficialis geen geva-
lideerde score is. De categorie symptomen van de FAOS
meet bijvoorbeeld klachten als crepitaties en instabiliteit
en dit zijn niet de symptomen van onze patiëntenpopu-
latie. Desondanks laten alle categorieën van de FAOS
een verbetering zien bij alle patiënten. 

Compressie van de nervus peroneus superficialis als
diagnose dient als mogelijkheid overwogen te worden
bij patiënten met klachten van pijn en sensibiliteitsstoor-
nissen van de enkel en/of voet, waarbij het lichamelijk
onderzoek eventueel gecombineerd met een proefbe-
handeling van een lokaal anestheticum kunnen helpen
bij het stellen van de diagnose. Chirurgische decom-
pressie bij een streng geselecteerde patiëntengroep heeft
goede resultaten.

Tabel 2. Pre- en postoperatieve scores van de 
‘Foot and Ankle Outcome Score’.

Preoperatief
Patiënt Pijn Symptomen ADL Sport QoL

1 27 68 50 40 56
2 50 61 41 50 38
3 44 71 60 5 38
4 86 93 97 100 69
5a 25 43 35 40 25
5b 27 43 35 40 25
6 58 71 63 40 38
7 39 79 43 25 19
8 56 86 71 100 43
9 44 82 50 30 31

gem. 46 70 55 47 38

Postoperatief
Patiënt Pijn Symptomen ADL Sport QoL

1 100 93 100 90 94
2 94 75 98 90 88
3 81 93 87 30 63
4 86 100 97 100 69
5a 27 43 35 40 25
5b 58 61 60 40 43
6 100 100 100 100 100
7 44 86 47 35 25
8 94 96 96 100 63
9 44 82 50 30 31

gem. 73 83 77 66 60

Patiënt 5 onderging een reoperatie (5b), 2 jaar na
de primaire ingreep (5a); postoperatieve scores na de
primaire ingreep dienden als preoperatieve scores
voor de reoperatie.
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ABSTRACT

Superficial peroneal nerve entrapment is an uncommon diagno-
sis. The diagnosis is based upon the following criteria: leg pain at
rest or at exercise, sensory loss over the dorsum of the foot and
three provocation tests.
The results of surgical decompression of the superficial peroneal
nerve were evaluated in nine patients with clinical signs of en-
trapment.
Although five patients had persistent minor complaints after
surgery, our results show that the Visual Analogue Score for
pain at rest improved from 8,6 preoperatively to 3,4 postopera-
tively and the Visual Analogue Score for pain after exercise
improved from 7,9 preoperatively to 3,3 postoperatively. In all
patients each subscale of the Foot and Ankle Outcome Score
improved after decompression of the superficial peroneal nerve.
All patients would have surgery again if needed. Although three
patients were not satisfied, the Foot and Ankle Outcome Score
improved in all patients.
Decompression of the superficial peroneal nerve seems to be a
reliable option of treatment in selected patients with symptoms
of entrapment of this nerve.
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SAMENVATTING

Dit retrospectief onderzoek beschrijft de resultaten van een
Latissimus Dorsi Transfer bij 9 kinderen met Obstetrisch Plexus
Brachialis letsel. Het effect van de operatie werd gemeten aan de
hand van verandering van actieve en passieve bewegingsvrijheid
(range of motion) en de Mallet score. Tijdens follow-up (ge-
middeld 13,8 maanden) verbeterde de actieve exorotatie 28,3˚,
de actieve abductie 22,2˚ en de passieve exorotatie 12,5˚. Er
werden geen belangrijke verschillen geconstateerd in de post-
operatieve endorotatiefunctie. 

INLEIDING

Obstetrisch Plexus Brachialis Letsel (OPBL) wordt ver-
oorzaakt door tractie aan de plexus brachialis tijdens de
geboorte en heeft een incidentie van 0.1%-0.4%.1 Hoe-
wel de kwaliteit van de perinatale zorg verbetert, zal het
aantal gevallen in de toekomst groeien vanwege het toe-
nemende geboortegewicht.2
Elk jaar betreft het in Nederland ongeveer 400 nieuwe
patiënten. Het merendeel van hen herstelt met kleine of
geen beperkingen (75%-90%), maar een aantal behoudt
functionele beperkingen die gerelateerd zijn aan botde-
formaties, gewrichtscontracturen en spierzwakte.3
Meestal is het schoudergewricht aangetast en zijn er be-
perkingen in de endorotatie, abductie en exorotatie
functies.4
Microchirurgische reconstructie van de zenuwlaesies,
gericht op reïnnervatie van de plexus brachialis, kan het
functioneren van de schouder verbeteren.5 Deze plexus-
reconstructie kan worden uitgevoerd gedurende de 4e
tot 9e maand.3
Daarnaast is bij bepaalde patiënten secundaire chirurgie
een optie om de actieve functies te verbeteren door de
contracturen en gewrichtsdeformiteiten te behandelen.

De latissimus dorsi transfer (LDt) is een procedure die
er opgericht is de exorotatie van het aangedane schou-
dergewricht te verbeteren. De ideale indicatie voor een
spiertranspositie, is een kind met een intacte passieve,
maar geen actieve exorotatie van de schouder, met
daarbij de aanwezigheid van een sterke LD.
Dit onderzoek is uitgevoerd om de resultaten te bepalen
in het VUmc van de LDt bij een actieve exorotatiebeper-
king van het schoudergewricht bij kinderen met OPBL.

PATIËNTEN EN METHODEN

In dit retrospectief onderzoek werden 9 kinderen met
een OPBL geïncludeerd. De selectiecriteria waren: (1)
OPBL-patiënt; (2) Geen actieve exorotatie voorbij
neutraal; (3) Passieve exorotatie is mogelijk; (4) Ade-
quate spierkracht van de LD en (5) Adequate elleboog-
en handfunctie.
De indicatie werd gesteld door het multidisciplinaire
OPBL-team waarin plastische chirurgie, orthopedie en
revalidatiegeneeskunde participeren.
Alle kinderen werden door dezelfde chirurg (HW)
d.m.v. een LDt behandeld gedurende de periode van
november 2000 - april 2004.
Het betrof 9 kinderen (5 meisjes, 4 jongens, 7 maal type
C5C6 en 2 maal C5C6C7) met een gemiddelde leeftijd
van 9,7 jaar (range: 4,9 jaar -17,8 jaar) Er zijn 2 linker
en 7 rechter schouders behandeld.
6 Kinderen hadden een chirurgische voorgeschiedenis.
Van hen hadden 2 een microchirurgische operatie aan
de brachialis plexus ondergaan (gemiddelde leeftijd: 4,5
maanden). Een subsca-
pularisrelease ter hoogte
van de scapula was bij 2
patiënten verricht (ge-
middelde leeftijd: 1,9
jaar) en een subscapula-
rispeesverlenging bij 4
(gemiddelde leeftijd: 4,7
jaar). De pre- en post-
operatieve motorische
functies werden bepaald
door meerdere artsen
van het multidiscipli-
naire OPBL-team van

Resultaten van de Latissimus Dorsi transfer bij
Obstetrisch Plexus Brachialis Letsel

S. Fortuin, E.O.van Kooten, H.A.H. Winters, J.A. van der Sluijs 
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het VUmc. Beoordeeld werden pre- en postoperatief de
actieve en passieve endorotatie, exorotatie, abductie en
de Mallet-score (Figuur 1). De Mallet-score is ontwik-
keld voor de evaluatie van de uitkomsten van zenuwre-
constructies en wordt daarnaast ook gebruikt voor de
evaluatie van secundaire schouderchirurgie.

Chirurgische techniek
Patiënten werden onder algehele anesthesie in zijligging
op de operatietafel gepositioneerd. Er werd een dorsale
en verticale incisie gemaakt, langs de scapula . Tijdens
het isoleren van de LD- insertiepees van de insertiepees
van de musculus teres major (beiden aanhechtend op de
crista tuberculi minoris), werd de vaatzenuwbundel
zorgvuldig gespaard. Vervolgens werd de LD-pees ge-
kliefd ter hoogte van zijn insertie aan de humerus. De
LD werd zodanig gemobiliseerd dat hij in de humerus
kop ter plaatse van het tuberculum majus kon worden
gehecht via een tunnel onder het dorsale deel van de
musculus deltoideus. Na het maken van een luikje in het
periost, werd een ‘fast-in-anker’ ingeschroefd en werd de
pees vastgehecht aan het anker met niet-oplosbare hecht-
draden. Vervolgens werd hier overheen het osteoperio-
stale lapje teruggehecht. Tijdens het fixeren van de pees-
transfer, werd de schouder in een positie van 120 graden
abductie en 90 graden exorotatie gehouden. De schou-

der werd in deze stand gedurende 6 weken geïmmobili-
seerd door een preoperatief gemaakt gips. Vervolgens
wordt er gestart met fysiotherapeutische oefeningen.

RESULTATEN

Preoperatief hadden de 9 patiënten een gemiddelde pas-
sieve exorotatie van 10,3º
(-30º, 50º) en een gemiddelde actieve exorotatie van -
43,3º (-90º, -20º). 
Het functioneren van de actieve en passieve endorotatie
was normaal bij 8 patiënten, hetgeen betekenende dat
zij de hand naar de rug konden brengen ter hoogte van
de rpocessus spinosus van Th 10. 1 Patiënt kon alleen de
zijkant van de bil bereiken.
De gemiddelde preoperatieve passieve abductie was
172º (140º, 180º) en de gemiddelde actieve abductie
was 146,7º (90º, 180º).

De postoperatieve range of motion (ROM) bij follow-
up (gemiddeld na 13,8 maanden) wordt beschreven in
Tabel 1. Postoperatief hadden de patiënten een gemid-
delde passieve exorotatie van 22,8º (0º, 60º) en een ge-
middelde actieve exorotatie van -15º (-45º, 0º). Dit is

Tabel 1.  Patiëntengegevens en resultaten

Casus A B C D E F G H I J K L M

1 F R 7jr11m C5-C6 Geen 0 20 -40 -40 180 180 160 180

2 F R 9jr8m C5-C6 Subscapularis 7.5 20 -90 -30 180 180 180 180
verlenging

3 M L 7jr2m C5-C6 NCH Microchirurgie 45 60 -30 30 180 180 180 180

4 F R 9jr8m C5-C6 Subscapularis -5 45 -45 0 180 180 160 180
release en
NCH microchirurgie

5 M L 7jr2m C5-C6-C7 Subscapularis -30 10 -80 -45 170 180 110 180
release en 
verlenging

6 M R 4jr10m C5-C6-C7 Geen 5 10 -40 -10 180 180 130 180

7 F R 11jr5m C5-C6 Subscapularis 30 40 -20 -20 180 180 180 180 
verlenging

8 M R 11jr6m C5-C6 Subscapularis 50 0 0 -20 140 180 130 180
verlenging

9 F R 17jr9m C5-C6 Geen -10 0 -45 0 160 80 90 80

A = geslacht, B = zijde, C = leeftijd, D = plexus laesie,,E = chirurgische voorgeschiedenis, F = preoperatieve passieve
exorotatie, G = postoperatieve passieve exorotatie, H = preoperatieve actieve exorotatie, I = postoperatieve actieve
exorotatie, J = preoperatieve passieve abductie, K = postoperatieve passieve abductie, L = preoperatieve actieve
abductie, M = postoperatieve actieve abductie
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een gemiddelde winst van 12,5º passieve exorotatie en
een gemiddelde winst van 28,3º actieve exorotatie.
De pre- en postoperatieve endorotatie (actief en passief)
bleef onveranderd. De gemiddelde postoperatieve pas-
sieve abductie was 180º, de gemiddelde actieve abductie
was 168,9º (80º, 180º) versus 146º preoperatief , waar-
door er een winst van gemiddeld 22,2º werd behaald.

Postoperatieve complicaties
Er was 1 patiënt met een aanzienlijk verlies van functie
in passieve abductie. Deze had namelijk preoperatief een
waarde van 160º en postoperatief 80º.

De Mallet-score
De Mallet-score liet een marginale verbetering zien ten
opzichte van de preoperatieve waarden.
De gemiddelde abductie had pre- en postoperatief de-
zelfde waarde (3,9). 
De exorotatie liet een verbetering zien van 0,1 (van 1,9
naar 2,0). Beweging van de hand naar het hoofd liet ook
geen verbetering zien (3,4). Hand achter de rug
brengen toonde een verbetering van 0,1 (van 3,7 naar
3,8). Het onderdeel de hand naar de mond brengen liet
de grootste verbetering zien van 0,3 (2,4 naar 2,7).

DISCUSSIE

Het effect van de LDt wordt toegeschreven aan het her-
stellen van het krachtevenwicht binnen de rotator cuff
met als gevolg een betere stabilisatie van de humerus-
kop in het glenoïd, waardoor de m. deltoideus effectie-
ver kan werken. Hierdoor verbetert de actieve abductie
van de schouder. Dit wordt het zogenaamde ‘force
couple effect’ genoemd.6
De resultaten van de LDt in ons onderzoek komen
overeen met die van andere studies, maar ze zijn minder
positief. Door het gebruik van meerdere classificatiesys-
temen is het moeilijk om resultaten van verschillende
onderzoeken te vergelijken.
Phipps en Hoffer lieten een winst zien van 31˚ in actieve
exorotatie in een studie met 35 casussen, maar zij exclu-
deerden 3 patiënten waarbij de beperking terugkwam.8
In een serie met 12 patiënten, beschrijft Al-Qattan een
gemiddelde winst van actieve exorotatie van 30˚, maar
ook hier zijn er 2 patiënten geëxcludeerd waarbij de aan-
doening terugkwam.7
Pagnotta laat ons zeer positieve resultaten zien met het
classificatiesysteem van Gilbert (zie Tabel 2). Gebruik
makende van dit systeem, is het gemakkelijker om winst
te behalen aangezien de gradaties 0 tot 2 totaal geen
exorotatie bevatten.8

Het gebruik van de klassieke Mallet-score (Mallet
1972), gebaseerd op een 5-dimensioneel classificatiesys-

teem, is niet erg sensitief voor het bepalen van de exoro-
tatiefunctie van de schouder in onze serie. Dit wordt
veroorzaakt door het feit dat onze patiëntengroep een
preoperatieve exorotatie waarde bezit die niet voorbij
het neutrale punt komt. Het hele bereik van -90º tot
neutraal wordt namelijk door het merendeel van onze
artsen gezien als een minimale Mallet score van 2. Er
was maar 1 arts die een exorotatie score van 1 noteerde,
wanneer de arm niet voorbij de 0º kwam. In plaats van
de klassieke Mallet-score, proberen we nu dit gebied in
te voegen in een aangepast Mallet classificatiesysteem
(zie Figuur 2). 
De langetermijnresultaten van de LDt zijn slecht: studies
met een langere follow-up periode laten, een gradueel
verlies in actieve exorotatie zien. Degeneratie van de ge-

transfereerde spier zou
mogelijk het resultaat
zijn van de spanning
waarmee deze wordt
vastgehecht. Een an-
dere oorzaak zou com-
pressie van de spier in
zijn nieuwe positie
door het omliggende
bot en spierweefsel
kunnen zijn.9

Standaardisatie van kli-
nische en additionele
onderzoeksbepalingen
zal ontwikkeld moeten

worden voor elk betrokken specialisme. Hierdoor zal
het makkelijker zijn om de verschillende vormen van
therapie en de daarbij behorende resultaten te vergelij-
ken. Hierdoor kunnen ook de resultaten van multidis-
ciplinaire centra met elkaar worden vergeleken. Onder-
zoek naar de functionele regeneratie van zenuwen en
spieren is nodig om de problemen, die we nu nog te-
genkomen tijdens de behandeling van OPBL, beter te
begrijpen. 
Ook zijn we erg geïnteresseerd in de subjectieve aspec-
ten van onze behandeling van OPBL. We zouden bij-
voorbeeld willen weten in hoeverre patiënten tevreden
zijn na de operatie en of ze voordelen bemerken.

Tabel 2: Gradering van abductie en exorotatie 
volgens Gilbert’s classificatiesysteem

Graad Functie
0 Totaal falend schoudergewricht
1 Abductie <45˚/ antepulsie/ geen exorotatie
2 Abductie <90˚ / geen exorotatie
3 Abductie 90˚ / zwakke exorotatie
4 Abductie <120˚ / incomplete exorotatie
5 Abductie >120˚ / actieve exorotatie

Figuur 2.  Aangepast Mallet-
classificatiesysteem
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Dit retrospectief onderzoek evalueerde de resultaten
van een LDt in een kleine groep patiënten. De studie
laat zien dat er op de korte termijn winst behaald kan
worden in zowel passieve als actieve exorotatie en
abductie.

ABSTRACT

This retrospective study describes the outcome of latissumis
dorsi transfer in 9 children with a obstetric brachial plexus
laesion. Outcome parameters were assessed by the change in
passive and active range of morion and the Mallet score. During
follow-up (mean 13.8 months) actieve external rotation
improved with 28,3˚, active abduction with 22,2˚ and passive
external rotation 12,5˚. There were no notable differences in
postoperative internal rotation.
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SAMENVATTING

Doel van de studie is het bepalen van de bruikbaarheid en nauw-
keurigheid van het handmatig preoperatief plannen van de
plaatsing van een totaleheupprothese met betrekking tot het
beheersen van het beenlengteverschil (BLV) en prothesevoor-
raad. De gegevens en röntgenfoto’s van 215 patiënten (231
heupen) werden geanalyseerd. BLV werd zowel pre- als post-
operatief klinisch en op gestandaardiseerde röntgenfoto’s
gemeten. De geplande en uiteindelijk geplaatste grootte van de
verschillende componenten werden genoteerd. Het röntgeno-
logisch postoperatieve BLV was gemiddeld 9,1 mm (in overeen-
stemming met de literatuur), waarbij 43,9% van de patiënten
een BLV van meer dan 10 mm had. De gecementeerde cup en
steel werden in 29,9% en 50,0% juist gepland, ongecementeerd
was dit respectievelijk 26,6% en 27,6%. 
Concluderend is de gebruikte handmatige preoperatieve planning
geen succesvolle strategie voor het beheersen van het beenleng-
teverschil en is het niet zinvol bij voorraadbeheer.

INLEIDING

Bij een totale heupartroplastiek (THA) is het belangrijk
dat de componenten in juiste positie en oriëntatie
worden geplaatst en dat een eventueel beenlengtever-
schil (BLV) wordt voorkomen.1-4 Dit laatste is belang-
rijk omdat BLV kan leiden tot rugklachten, een vermin-
derde heupfunctie en ontevredenheid bij de patiënt.5-8

Eén van de instrumenten om het BLV in een THA te
beheersen is preoperatieve planning.9-15 Daarnaast zou
preoperatieve planning mogelijk ook kunnen worden
gebruikt bij voorraadbeheer.14,15

Doel van deze studie is het analyseren van de nauwkeu-
righeid en bruikbaarheid van het handmatig preopera-
tief plannen van een primaire totale heupprothese (2D,
op papier) met betrekking tot het beheersen van het
beenlengteverschil en voorraadbeheer. 

PATIËNTEN EN METHODEN

De gegevens van patiënten die tussen juli 1999 en
december 2005 een primaire THA ondergingen onder
supervisie van of door 1 operateur (CV) werden verza-
meld. Inclusie vond plaats als er een gestandaardiseerde
preoperatieve planfoto en pre- en postoperatieve X-
Bekken AP / X-heup axiaal aanwezig waren. Voor de
gecementeerde THA werd de Lubinus SPII steel met
polyethyleen Fc of FAL cup (Link, Duitsland) geplaatst
en voor de ongecementeerde THA werd gebruik
gemaakt van de hydroxyapatiet gecoate Bi-Metric steel
met Mallory Ringloc of Magnum recap cup (Biomet
Europe Group, Nederland).  
De planfoto is een laag gecentreerde X-bekken AP met
een Focus-filmafstand (Ff) van 140 cm, waarbij de
patiënt direct op de plaat ligt met afhangende benen.
De Ff-afstand werd zo gekozen dat de vergrotingsfactor
(110%) overeenkwam met die van de gebruikte sja-
blonen van de prothesen. Dit werd vastgesteld door bij
20 patiënten de gemiddelde afstand van centrum tro-
chanter major tot de plaat te meten, waardoor een Ff
van 140 cm nodig bleek voor 110% vergroting. Er werd
gekozen voor afhangende benen om de rotatie te con-
troleren. De vergrotingsfactor van de postoperatieve ge-
standaardiseerde X-bekken AP werd gecontroleerd
door bij een groep van 50 patiënten de diameter van het
prothesekopje te meten.
Preoperatieve planning werd gedaan op een verlichte te-
kentafel met bevestigde verschuifbare linialen met milli-
meter- en gradenverdeling. De contouren en traanfiguur
van het bekken en contralaterale heup werden overge-
trokken op transparant papier. Na het intekenen van een
horizontale referentielijn langs beide tuberositas ischiadi-
cae werd de cup samen met het kopcentrum ingetekend
in 45° inclinatie, zodat een adequate passing (overdek-
king) bestond. Daarna werd de steel met standaard
neklengte ingetekend, waarbij het centrum van cup en
kopje samenvielen. De gebruikte ongecementeerde steel
moest optimaal aansluiten op de endocortex van het
femur, terwijl bij de gecementeerde steel rekening moest
worden gehouden met een circumferente cementmantel
van 2 mm. Er bestond een keuze uit een CCD-hoek van
117° of 126° voor de gecementeerde steel en van 130°
of 138° voor de ongecementeerde steel. Als laatste stap
werd het proximale femur ingetekend, waarbij resectie-
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hoogte werd bepaald door de gewenste beenlengte (ge-
correleerd aan contralaterale trochanter minor). Geplande
grootte van cup en steel werden genoteerd. 
De chirurgische benadering was in alle patiënten ante-
rolateraal volgens Mallory.16 Bij het plaatsen van de cup
werd ingezet op 45° inclinatie en 5° anteversie. Het
beheersen van het BLV werd gedaan door de geplande
resectiehoogte, na palpatie van het trochanter minor, zo
goed mogelijk te schatten. 
De klinische en poliklinische gegevens werden geanaly-
seerd. De volgende factoren werden genoteerd: geboor-
tedatum, datum van operatie, geslacht, indicatie voor
operatie, (on)gecementeerde THA, klinisch pre- en po-
stoperatief bepaald BLV en grootte van geplaatste cup,
steel en nek. Het klinische beenlengteverschil werd
bepaald volgens de plankjesmethode.17

Op de pre- en postoperatieve X-bekken/heup werd het
BLV, anteversie en inclinatie van de cup als ook  varus-
of valgusstand van de steel bepaald. Het BLV werd vast-
gesteld als het verschil in hoogte tussen de proximale
hoek van beide trochanters minores ten opzichte van de
horizontale referentielijn. De inclinatie van de cup werd
gemeten als de hoek tussen de centrale lijn door de cup
en de horizontale referentielijn. Anteversie werd bepaald
volgens Pradhan.18 Varus- of valgusstand van de steel
werd gemeten als de hoek tussen de centrale lijn door de
prothese en de middiafysaire lijn.

RESULTATEN

Bij 215 patiënten, die aan de inclusiecriteria voldeden,
werden 231 totale heupprothesen geplaatst. De studie-
groep bestond uit 149 vrouwen en 66 mannen met een
gemiddelde leeftijd van 68.0 jaar (spreiding 37-90 jaar).

De indicatie voor een primaire THA was invaliderende
primaire coxarthrosis in 214 patiënten (92,6%), dysplasti-
sche coxarthrosis in 8 patiënten (3,5%), avasculaire fe-
murkopnecrose in 4 patiënten (1,7%) en een posttrauma-
tische coxarthrosis in 5 patiënten (2,2%). Er werd een
gecementeerde THA geplaatst bij 144 patiënten (62,3%),
een ongecementeerde THA bij 64 patiënten (27,7%) en
een reversed hybride THA bij 23 patiënten (10,0%). De
operatie werd in 50,6% (117 van de 231) gevallen door
de orthopedisch chirurg (CV) verricht en in 49,4% (114
van de 231) door een arts-assistent onder begeleiding van
genoemde orthopedisch chirurg (Tabel 1).

Beenlengteverschil 
Het te opereren been was op de preoperatieve planfoto,
gecorrigeerd voor de vergrotingsfactor, gemiddeld 1,6
mm (SD=9,6) korter dan de contralaterale zijde. Met
een correctie voor de vergrotingsfactor bleek het geope-
reerde been op de postoperatieve röntgenfoto gemid-
deld 9,1 mm (SD=9,4) langer dan contralaterale zijde.
Het geopereerde been werd dus röntgenologisch met
gemiddeld 10,7 mm verlengd. Postoperatief had 56,1%
van de patiënten een BLV kleiner dan 10 mm en 90,4%
van de patiënten een BLV kleiner dan 20 mm. 
Het poliklinisch gemeten BLV was preoperatief -0,5
mm (SD=5,7) en postoperatief +3,5 mm (SD=5,8) ten
opzichte van contralaterale zijde (4,0 mm verlengd).
Uiteindelijk had 90,3% van de patiënten een poliklinisch
BLV van minder dan 10 mm. Hakverhoging was in 1
patiënt aan de geopereerde zijde en in 14 patiënten aan
contralaterale zijde noodzakelijk (Tabel 2).   

Geplande versus gebruikte prothesemaat 
De maat van de geplaatste gecementeerde cup en steel
kwam in respectievelijk 29,9% (50 van de 167) en 50,0%
(72 van de 144) van de gevallen overeen met geplande

Tabel 1. Karakteristieken studiegroep

Aantal(n) Percentage

Geslacht Man 66 30,7%
Vrouw 149 69,3%

Gemiddelde leeftijd                                                                      68,0 jaar (range 37-91)

THP Gecementeerd 144 62,3%
Ongecementeerd 64 27,7%
Reversed Hybride 23 10,0%
Totaal 231

Indicatie Primaire coxarthrose 214 92,6%
Dysplasie 8 3,5%
Avasculaire femurkopnecrose 4 1,7%
Posttraumatische coxarthrose 5 2,2%

Operateur Orthopedisch chirurg 117 50,6%
AIO Orthopedie 114 49,4%
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grootte. Voor de ongecementeerde cup en steel was dit
in respectievelijk 26,6% (16 van de 64) en 27,6% (24
van de 87). De geplande neklengte moest in 45,9% van
de gevallen worden verlengd en in 14,3% worden
verkort om de gewenste stabiliteit te waarborgen. De
CCD-hoek van de geplaatste prothese kwam in 98,3%
van de gevallen overeen met die van de geplande
prothese. In 4 patiënten werd in plaats van een geplande
CCD-hoek van 117º graden een prothese met een
CCD-hoek van 126º geplaatst (Tabel 3a en 3b).

Oriëntatie van cup en steel
De gemiddelde inclinatie van de geplaatste cup bedroeg
44,7º (spreiding 24-62º, SD = 6.9º). De inclinatie was
in 86,1% van de gevallen tussen de 35º en 55º. In 15
patiënten was deze meer dan 55º en in 17 patiënten
minder dan 35º. De gemiddelde anteversie van de ge-
plaatste cup was 6,9º (range 0-23,1º, SD = 5,3). De
steel werd in 87,0% (n=201) van de gevallen binnen 2º
valgus of varus geplaatst. In 19 patiënten (8,2%) werd
de steel in meer dan 2º varus geplaatst, in 11 patiënten
(4,8%) in meer dan 2º valgus. Er traden geen heupluxa-
ties in het eerste postoperatieve jaar op.

DISCUSSIE

Een beenlengteverschil komt vaak voor na THA. In de li-
teratuur worden röntgenologisch gemeten postoperatie-
ve beenlengteverschillen van +0,2 tot +15,9 mm gerap-
porteerd ten opzichte van contralaterale zijde.8,10,12,19-22

Wij vonden een gemiddeld postoperatief  röntgenolo-
gisch BLV van +9,1 mm, waarbij 43,9% van de pa-
tiënten een BLV groter dan +10 mm had. Met behulp
van handmatige preoperatieve planning kon dus in een
groot deel van de patiënten het BLV niet binnen de 10
mm worden gehouden. Onduidelijk is of dit gepaard
gaat met klinische gevolgen. In de literatuur bestaat er

geen consensus over een duidelijke grens waarboven
ontevredenheid van de patiënt, rugklachten en vermin-
derde functie vaker zouden optreden. Ook is niet dui-
delijk hoe ons resultaat zich verhoudt tot postoperatieve
beenlengteverschillen wanneer geen gebruik wordt ge-
maakt van preoperatieve planning. Desondanks vinden
wij een röntgenologisch postoperatief BLV groter dan
10 mm in 43,9% van de patiënten suboptimaal en con-
cluderen we dat handmatige preoperatieve planning
géén succesvolle strategie is voor het beheersen van het
BLV in THA.
Opmerkelijk is dat de klinisch gemeten verlenging van
het geopereerde been (4,0 mm) aanzienlijk verschilt van
de röntgenologisch gemeten verlenging (10,7 mm).
Deze discrepantie is waarschijnlijk te verklaren doordat
de plankjesmethode het werkelijke beenlengteverschil
onderschat; onze studie kan hier echter geen uitsluitsel
over geven.
Uiteindelijk hadden slechts 15 van de 218 patiënten
(6,9%) een hakverhoging nodig ter compensatie van een
symptomatisch postoperatief BLV. In de studie van
Bose et al, die een vergelijkbaar röntgenologisch post-
operatief BLV constateerden (8,8 mm), werd bij 24%
van de patiënten een indicatie voor hakverhoging
gezien.20 Wellicht is dit verschil te verklaren door ons te-
rughoudend advies over te gaan tot hakverhoging in de
eerste 3 maanden postoperatief, omdat dit het effectief
strekken van het geopereerde heupgewricht voorkomt
wat nodig is ter preventie en behandeling van eventuele
contracturen.
Een mogelijke oorzaak waardoor met preoperatieve
planning het BLV vaak niet tot binnen de 10 mm kon
worden gebracht is onze onnauwkeurige manier om int-
raoperatief het geplande resectievlak te reproduceren. In
onze studie werd, na palpatie van het trochanter minor, de
geplande resectiehoogte geschat. Het palperen van de top
van het trochanter minor blijkt in de praktijk doorgaans
lastig door psoas en kapselbedekking en geleidelijke
overgang in het collum, waardoor het resectievlak uitein-

Tabel 2. Overzicht pre- en postoperatief  röntgenologisch en poliklinisch gemeten beenlengteverschil (BLV).
Weergegeven BLV is het verschil van het geopereerde been ten opzichte van contralaterale been in millimeters.

Poliklinisch BLV Röntgenologisch BLV
Preop. Postop. Preop. Postop.

Gemiddelde (mm) -0,5 3,5 -1,6 9,1
St.dev (mm) 5,7 5,8 9,6 9,4
Minimum (mm) -30,0 -5,0 -37,4 -25,7
Maximum (mm) 25,0 25,0 22,0 48,0

% BLV < -5 mm 9,8% 0,0% 33,5% 5,2%
% BLV -5 tot 5 mm 83,9% 70,9% 40,8% 27,0%
% BLV 5 tot 10 mm 4,0% 19,6% 17,8% 23,9%
% BLV 10 tot 20 mm 1,7% 8,9% 7,0% 34,3%
% BLV >20 mm 0,6% 0,6% 0,9% 9,6%
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delijk makkelijk te hoog of te laag kan komen te liggen.
In de literatuur worden diverse methoden beschreven
die dit probleem proberen te ondervangen, waarbij deze
meestal berusten op het intraoperatief reproduceren van
de afstand tussen twee referentiepunten op het bekken
en femur. Bij gebruik van deze methoden worden ge-
middelde beenlengteverschillen van +1,0 tot +3,7 mm
ten opzichte van contralaterale zijde beschreven.19,23-25

In de studie van Naito et al. werd een Steinmanse pen in
het os ilium en een markering op het trochanter major
gebruikt en vergeleken zij deze methode met de door
ons gebruikte ‘conventionele’ methode. Zij vonden een
BLV van +3,7 mm ten opzichte van contralaterale zijde
bij gebruik van de intraoperatieve meetmethode en van
+11,8 mm bij gebruik van de conventionele methode.25

Uit deze resultaten blijkt dat met behulp van nauwkeuri-
ge intraoperatieve meetmethoden het BLV mogelijk
beter kan worden beheerst.
De voorspellende waarde van preoperatieve planning met
betrekking tot uiteindelijk gebruikte maat prothese was
matig. De grootte van de ongecementeerde steel en cup
werd in respectievelijk 27,6% en 26,6% goed gepland.
Voor de gecementeerde steel en cup was dit respectieve-
lijk 50,0% en 29,9%. Hoewel in andere studies doorgaans
hogere percentages worden beschreven, kunnen onze
resultaten hiermee niet worden vergeleken.9,11,12,26

Reden hiervoor is de maatvoering van met name de
gebruikte femurstelen. Wij hadden voor de gecemen-
teerde steel de keuze uit 7 maten, voor de ongecemen-
teerde steel waren dit 11 maten. Uit onze percentages
blijkt dat handmatige preoperatieve planning te on-
nauwkeurig is om van nut te zijn bij het voorraadbeheer. 
Het plaatsen van steel en cup werd met voldoende
nauwkeurigheid gedaan. De steel werd in 87,0% van de
gevallen binnen 2º varus of valgus geplaatst. De gemid-
delde inclinatie van de cup was 44,7º, waarbij 86,1% van
de gevallen binnen 35º en 55º werd geplaatst. In 6,5%
van de gevallen werd de cup in meer dan 55º geplaatst,
wat niet leidde tot luxaties. De gemiddelde anteversie
was 6,9º (met slechts een paar uitschieters) en kwam
goed overeen met de geanticipeerde 5º.
Concluderend is de gebruikte 2D-preoperatieve planning

geen succesvolle strategie voor het beheersen van het
beenlengteverschil en is het niet zinvol bij het voorraad-
beheer. Wel wordt het in onze (opleidings-)kliniek als
een nuttig instrument gezien om de gedachten over de
uit te voeren ingreep te ordenen.

ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine the accuracy and us-
efulness of manual preoperative planning in total hip replace-
ment for controlling postoperative leg length discrepancy and
stock management. The data and X-rays of 215 patients (231
hips) were analysed. Preoperative and postoperative leg length
discrepancy was measured clinically and on standardized X-rays.
The planned and eventually used sizes of the different compo-
nents were noted. The radiographic postoperative leg length
discrepancy averaged 9,1 mm (in accordance with the literatu-
re), in which 43,9% of the patients had a leg length discrepancy
of more than 10 mm. The sizes of the cemented cup and stem
were planned correctly in 29,9% and 50,0% of cases, the sizes of
the uncemented cup and stem in 26,6% and 27,6% of cases.
Conclusion: the used manual preoperative planning is not a suc-
cessful strategy for controlling postoperative leg length discre-
pancy and is of no use in stock management.
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SAMENVATTING

Aangezien de patiënten in onze patiëntenpopulatie preoperatief
een groot aantal recidief schouderluxaties heeft doorgemaakt,
waren we zeer geïnteresseerd in de functionele resultaten die
bereikt werden na operatieve behandeling ervan.
Tussen 1995 en 2005 werden 25 patiënten met recidiverende
schouderluxaties behandeld binnen de afdeling orthopedie van
het Elkerliek ziekenhuis te Helmond. 5 Patiënten werden om
verscheidene redenen geëxcludeerd voor de studie. De mediaan
van het aantal preoperatieve recidiefluxaties was 20,5. De opera-
tietechniek die werd toegepast was de ‘Capsular shift’ volgens
Rockwood. Het functionele resultaat werd geëvalueerd door
middel van de schouderscores volgens Constant-Murley en
volgens Rowe. De mediane follow-upperiode was 33 maanden.
Tijdens follow-up zijn alle patiënten terug gekeerd naar hun
oorspronkelijke werk en sport. Er waren geen recidief luxaties
postoperatief. De mediane Constant-Murley-score was 95 (ge-
middeld 95,7;  spreiding 71-100); de mediane Rowe-score was
100 (gemiddeld 84,8;  spreiding 40-100).
Als we het grote aantal preoperatieve recidiefluxaties, de post-
operatieve functionele resultaten en het recidiefpercentage
tijdens follow-up beschouwen, kunnen we concluderen dat de
procedure volgens Rockwood goede resultaten geeft bij de be-
handeling van schouderinstabiliteit.

INLEIDING

Patiënten met recidiverende instabiliteit van de schou-
der worden ingedeeld in een traumatische en een atrau-
matische groep al naar gelang de primaire oorzaak voor
de instabiliteit. Traumatische anterieure luxaties vormen
96% van alle schouderluxaties. In de literatuur wordt
een incidentie van initieel traumatische schouderluxaties
gerapporteerd van 8-48/100.000/jaar.4,5 Ondanks dat
schouderluxaties in het algemeen worden beschouwd
als een aandoening die met name betrekking heeft op
jonge volwassenen, heeft Rowe aangetoond dat er even-
veel initiële luxaties optreden na als voor het 45e levens-
jaar. Een belangrijk tussen de jongeren en ouderen met

schouderinstabiliteit verschil zit in de kans op recidief-
luxaties; jonge volwassenen die conservatief behandeld
zijn hebben een veel groter risico op recidiverende
luxaties dan ouderen.6,7

De meest voorkomende geassocieerde letsels bij recidi-
verende schouderluxaties zijn: de Bankart-laesie, de
Hill-Sachs laesie en dysfunctie van de m. subscapularis.7
Gegeven het groot aantal recidief schouderluxaties in
onze onderzoekspopulatie (mediaan 20,5;  spreiding 3-
40 per patiënt), werd peroperatief een uitgebreide laxi-
teit van het gewrichtskapsel van de schouder verwacht.
Dit was de voornaamste reden om te kiezen voor een
open capsular shift (en indien nodig een additionele
Bankart en/of cuff repair).1 Het doel van deze studie
was de functionele resultaten van de capsular shift bij
patiënten met preoperatief een groot aantal recidief-
luxaties te evalueren.

PATIËNTEN EN METHODEN

In deze serie van opeenvolgende patiënten met recidive-
rende schouderinstabiliteit, werden 25 patiënten behan-
deld tussen februari 1995 en december 2005 binnen de
afdeling orthopedie van het Elkerliek ziekenhuis te
Helmond.
20 Patiënten (7 vrouwen en 13 mannen) werden geïn-
cludeerd met een mediane leeftijd van 30 jaar (spreiding
20 - 56). Inclusiecriteria waren: informed consent, leef-
tijd tijdens operatie >16 jaar, uni- of bidirectionele insta-
biliteit, >3 dislocaties preoperatief. Exclusiecriteria waren:
multidirectionele instabiliteit, gegeneraliseerde gewrichts-
laxiteit, additionele fracturen van de betrokken schou-
der, preoperatieve neurologische letsels. 5 Patiënten
werden geëxcludeerd voor de studie om verscheidene
redenen: 1 patiënt wilde niet meewerken, 3 patiënten
konden niet worden getraceerd en 1 patiënt leed aan M.
Parkinson, hetgeen interfereerde met de klinische
follow-up. In 11 patiënten was de dominante zijde aan-
gedaan en in 1 patiënt waren beide schouders instabiel.
Bij alle 21 schouders (20 patiënten) die werden geëvalu-
eerd was de oorzaak van de primaire luxatie een trauma.
De primaire luxatie was in 13 van de 21 casus aan sport
gerelateerd. De patiënten presenteerde zich in onze
kliniek na een mediaan van 20,5 luxaties (3-10 luxaties:
5 schouders, 11-20 luxaties: 6 schouders, 21-30 luxaties:

Resultaten van de ‘Capsular shift’ volgens Rockwood.
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6 schouders, 31-40 luxaties: 4 schouders). Bij al deze
patiënten had conservatieve therapie gefaald. In alle
casus was de instabiliteit uni – of bidirectioneel (11
antero-inferior, 9 anterior, 1 inferior).
Er waren 3 belangrijke redenen voor de patiënten om
zich zo laat pas te presenteren binnen onze kliniek. Ten
eerste is het ziekenhuis gesitueerd in een landelijke
omgeving en patiënten in deze regio zijn erg terughou-
dend om de huisarts of een specialist te consulteren. Bij
alle patiënten werden de eerste 3 luxaties behandeld en
geregistreerd op de afdeling spoedeisende hulp van een
ziekenhuis. Na deze bezoeken aan de afdeling spoedeis-
ende hulp, reponeerden veel patiënten hun schouder-
luxaties zelf en zochten alleen hulp indien de klachten
verergerden aan aanhielden. Ten tweede, bemerkten we
tijdens deze studie dat de huisartsen in de regio niet
goed geïnformeerd waren over de behandelingsmoge-
lijkheden van schouderinstabiliteit. Dit was ook een
reden voor het laat verwijzen van patiënten met recidi-
verende schouderluxaties naar de orthopeed. Ten derde
moeten we opmerken dat er 5 patiënten binnen onze
onderzoekspopulatie zijn geïncludeerd die reeds eer-

dere operaties hebben ondergaan voor hun schouder-
probleem, zodat ook zij zich pas later bij onze kliniek
presenteerden. 3 Patiënten ondergingen een Putti-Platt
operatie, 1 patiënt onderging een artroscopisch labrum-
herstel en 1 patiënt onderging 3 verschillende operaties
voor schouderinstabiliteit.
De operatie die door de orthopedisch chirurg werd uit-
gevoerd was de ‘Capsular shift’ procedure volgens
Rockwood.1 Bij 15 patiënten werden additionele letsels
gediagnosticeerd peroperatief (5 labrumletsels, 2 cuff-
rupturen en 8 Hill-Sachs laesies). 5 Patiënten moesten
een bijkomende herstelprocedure ondergaan naast de
capsular shift om de stabiliteit van de schouder te waar-
borgen: 3 maal een labrumherstel (in de andere 2 casus
met labrumletsel was het losliggende labrumdeel volle-
dig verdwenen) en 2 maal een cuff-herstel. De mediane
duur van het ziekenhuisverblijf was 2 dagen met een
spreiding van 1-15 dagen. Er werden geen postopera-
tieve complicaties geconstateerd. De operatie werd ge-
volgd door een periode van 6 weken immobilisatie,
waarna een periode van 4 maanden met fysiotherapie
met oefening van de volledige passieve en actieve range

Tabel 1. Demografie en uitkomsten

A B C D E F G

1 21 13 33 0 95 100
2 37 9 33 0 98 100
3 34 30 18 0 100 100
4 21 25 17 0 98 70
5 31 35 23 0 100 80
6 47 30 30 0 100 80
7 38 25 67 0 91 75
8 35 11 52 0 100 100
9 47 21 110 0 100 95
10 25 21 32 0 71 45
11 25 31 42 0 100 100
12 56 3 32 0 96 100
13 45 31 18 0 92 95
14 23 3 81 0 100 80
15 24 40 16 0 100 95
16 26 16 14 0 91 60
17* 40 10|10 132|123 0|0 100|100 80|80
18 28 20 84 0 77 45
19 29 12 33 0 100 100
20 20 16 48 0 100 100

Mediaan 30,0 20,5 33,0 0,0 100,0 95,0
Gemiddelde 32,6 19,6 49,0 0,0 84,8 95,7
Spreiding 20-56 3- 0 14- 32 71-100 45-100

* Dubbelzijdige aandoening

A = Patiëntnummer, B = Leeftijd in jaren ten tijde van de capsular shift, C = Aantal preoperatieve recidiefluxaties,
D = Follow-upperiode in maanden, E = Aantal postoperatieve luxaties, F = Rowe-score, G = Contant-Murley-score

NTvO DEC 2006 [ed_4]  21-12-2006  11:02  Pagina 233



234 ■ NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR ORTHOPAEDIE

Vol.
13

dec.
’06

of motion (ROM). Tijdens de follow-up werd een
anamnese afgenomen en werd er lichamelijk onderzoek
uitgevoerd met inbegrip van ROM, spierkracht, neuro-
vasculaire status en specifieke stabiliteitstesten (o.a. de
‘sulcus sign’-test en de apprehension-test). Het functio-
nele resultaat werd geëvalueerd door middel van de
schouderscores volgens Constant-Murley en Rowe.
Deze scorelijsten toetsen ROM, apprehension, pijn,
slaap, werkactiviteiten, sportactiviteiten, ADL-activitei-
ten en spierkracht. De follow-up vond plaats na een
mediane periode van 39 maanden met een  spreiding
van 20-138 maanden.

RESULTATEN

14 Van de 20 patiënten voerden fysiek zwaar werk met de
bovenste extremiteit uit voordat ze de eerste luxatie on-
dergingen. Tijdens de follow-up werkten 18 van de 20
patiënten op hetzelfde niveau als voor de primaire
luxatie, 2 van de 20 patiënten konden terugkeren naar
het oorspronkelijke werk, maar op een fysiek minder
belastend niveau. Geen van de patiënten raakte arbeids-
ongeschikt.
In onze populatie sportten alle patiënten voor de initiële
luxatie. 17 Van de 20 patiënten konden terugkeren naar
hetzelfde niveau als voor de luxatie en 3 van de 20
patiënten konden wel sporten maar op een lager niveau
dan voor de primaire luxatie.
De helft van de patiënten hadden helemaal geen klach-
ten bij de follow-up, 1/3 van de patiënten had soms last
van pijnklachten, met name tijdens fysiek zware activi-
teiten. De spierkracht was normaal in alle patiënten (5
op de MRC-schaal van 0-5), de ROM was subjectief
verminderd in 2 van de 20 patiënten en stijfheid was
aanwezig na fysiek zware inspanning in 4 van de 20
patiënten. Tijdens het objectief onderzoek van de ROM
registreerden we een mediaan functieverlies van 4,8° in
alle richtingen (gemiddeld 5,4°;  spreiding 3,3°-8,8°),
met het grootste verlies bij de exorotatie (8,8°). 
Bij het neurologisch onderzoek had geen patiënt
sensibele of motorische afwijkingen.
Geen enkele patiënt heeft een recurrente luxatie onder-
gaan postoperatief tot aan de follow-up. 1 Patiënt had
wel een subluxatietendens. Deze patiënt was een be-
roepsmilitair die zwaar fysieke arbeid verrichtte. De ap-
prehension-test was positief in 1 van de 21 schouders,
de sulcus sign-test was positief in 4 van de 21 schouders.
De mediane Constant-Murley score was 95 (gemiddeld
95,7;  spreiding 71-100); pijn 13,8/15 punten, ADL
18,5/20, ROM 38,3/40 en spierkracht 25/25. De
mediane Rowe score was 100 (gemiddeld 84,8;
spreiding 40-100) en werd als goed geclassificeerd;
algemeen functioneren 26,7/30 punten, ROM
17,6/20 en stabiliteit 40,5/50.

DISCUSSIE 

Als gevolg van het groot aantal recidief luxaties na de
primaire luxatie bij onze patiënten, vermoedden (en
vonden) we een uitgebreide capsulaire laxiteit, naast
andere traumatische laesies in de schouder. Dit was een
reden voor de orthopedisch chirurg om een open kap-
selshift uit te voeren. Een andere reden was het feit dat
25% van de patiënten eerdere chirurgische ingrepen had
ondergaan voor hetzelfde probleem. Een laatste over-
weging was dat de resultaten van artroscopische stabili-
serende schouderoperaties in de literatuur nog altijd iets
achterblijven bij de resultaten van open procedures.
Als we de functionele scores van onze onderzoekspopu-
latie vergelijken met de gegevens in de literatuur, heb-
ben we iets lagere scores volgens Rowe in vergelijking
met de literatuur: 84,8 (open techniek 87,0, artroscopi-
sche techniek 85,3).1,8-16 Echter, in onze populatie
kregen 11/21 schouders een uitstekende, 6/21 een
goede, 2/21 een matige en 2/21 een slechte score
volgens Rowe. Op het instabiliteits-item binnen de
Rowe-score scoort de onderzoeksgroep niet hoog
ondanks het feit dat de apprehension-test in slechts 1 en
de sulcus sign-test in 4 van de 21 schouders positief
bleek. Ook het recidiefpercentage binnen onze popu-
latie van 0/21 is laag ten opzichte van de getallen in de
literatuur met een gemiddelde van 11,1% (spreiding 0-
39%) voor een open techniek en van 24,6% (spreiding
0-70%) voor een scopisch herstel.6,8,9,11,12,16-20 Aan de
andere kant valt de functionele score volgens Constant-
Murley uitstekend uit in vergelijking met de literatuur:
95,7 (open techniek 88,7, artroscopische techniek
89,5).6,10,13,14,16,19-21 Met betrekking tot de resultaten
van de scopische techniek moeten we echter opmerken
dat er maar een artikel is gevonden waarin de Constant-
Murley score werd gebruikt voor de evaluatie van een
artroscopische hersteloperatie.
Een moeilijkheid in de interpretatie van de literatuur is
het feit dat het aantal preoperatieve luxaties vaak niet
genoemd wordt. Naar onze mening is het aantal pre-
operatieve recidiefluxaties wel bepalend voor de hoe-
veelheid schade aan met name aan het schouderkapsel
en de daarin opgenomen ligamenten. Ondanks dat,
hebben we geen verschil gevonden tussen patiënten met
meer dan 20 recidiefluxaties preoperatief en patiënten
met minder dan 20 recidiefluxaties, voor wat betreft
klachten, ROM, instabiliteit en functionele scores.
Het doel van onze studie was het evalueren van de func-
tionele resultaten van operatieve behandeling van schou-
derinstabiliteit in patiënten met een groot aantal reci-
diefluxaties. Alle patiënten binnen de populatie konden
terugkeren naar hun werk en sport. Na een mediane
follow-up van bijna 4 jaar heeft geen enkele patiënt een
recidiefluxatie ondergaan postoperatief. De functionele
scores volgens Rowe en Constant-Murley waren goed
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tot uitstekend. Over het algemeen kunnen we conclu-
deren dat de functionele resultaten van de operatieve
behandeling van schouderinstabiliteit volgens de tech-
niek van Rockwood goed zijn, onafhankelijk van het
aantal preoperatieve recidiefluxaties.

ABSTRACT

Due to the high number of preoperative recurrent shoulder dis-
locations in our patient-population, we were interested in the
functional results achieved after operative treatment of
shoulder-instability. 
25 patients with recurrent shoulder instability were treated
between 1995 and 2005 at the department of Orthopaedics and
Traumatology at the Elkerliek Hospital Helmond, The
Netherlands. Excluded from the analysis were 5 patients for
various reasons. The median number of preoperative dislocations
was 20.5. The operation performed was the ‘capsular shift’-
procedure according to Rockwood. 1 The functional outcome
was evaluated by the shoulder scores according to Constant-
Murley and Rowe. The median follow-up time was 39 months.
At follow-up all patients returned to work and sports. None of the
patients had a recurrent dislocation postoperatively. The median
Constant-Murley score was 95 (mean 95.7;  range 71-100); the
median Rowe score was 100 (mean 84.8;  range 40-100).
Considering the high number of recurrent dislocations preope-
ratively, the functional outcome scores and recurrence rates at
follow-up, we conclude that the Rockwood-procedure gives sa-
tisfying results in shoulder instability treatment.
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SAMENVATTING

Discografie wordt beschouwd als een belangrijke techniek om de
diagnose discogene rugpijn te bevestigen en wordt ook toege-
past voorafgaand aan moderne intradiscale therapieën. Discitis na
een discografie wordt gezien als een zeldzame complicatie. Een
dergelijke discitis kan bacterieel of steriel (chemisch) zijn, echter
in de literatuur bestaat geen consensus over het feit of deze twee
diagnoses daadwerkelijk naast elkaar bestaan. Deze casus illus-
treert een ernstige discitis na discografie, waarbij nooit een
verwekker is aangetoond. De differentiaal diagnose van een
septische- versus chemische discitis wordt besproken, evenals de
overwegingen ten behoeve van het op te stellen behandelplan.

INLEIDING

Discografie werd voor het eerst geïntroduceerd in 1948
door Lindblom als invasief aanvullend onderzoek om de
diagnose intervertebrale discus prolaps te bevestigen.1
De voordelen van de ‘high resolution’ CT-scan en te-
genwoordig vooral MRI hebben het gebruik van disco-
grafie voor deze indicatie overbodig gemaakt. Tegen-
woordig wordt discografie vooral diagnostisch toegepast
ter bevestiging van de diagnose discogene lumbago.2-5

Met name provocatie van de voor de patiënt herkenbare
rugklachten bij inspuiten van röntgencontrastmiddel in
de nucleus pulposus wordt hierbij als positief testresul-
taat gezien. Voorts wordt bij bepaalde intradiscale the-
rapieën vooraf discografie verricht ter uitsluiting van een
anulus fibrosus ruptuur. Infectie na discografie komt
zelden voor, een percentage van 1-4% wordt vermeld in
de literatuur.5-11

Een bacteriële discitis kenmerkt zich door hevige
rugpijn, koorts en verhoogde ontstekingparameters.8-13

Koorts en verhoogde ontstekingsparameters kunnen
ontbreken en in een dergelijk geval wordt wel de
diagnose ‘chemische discitis’ gehanteerd.9-11 Er bestaat

geen consensus over het feit of deze twee diagnoses
daadwerkelijk naast elkaar bestaan. Diverse onderzoe-
ken tonen aan dat vermeende chemische discitis in de
praktijk toch blijkt te berusten op een bacteriële conta-
minatie.8-10 Een discusbiopsie wordt veelal geadviseerd,
echter deze kunnen ook fout-negatief zijn. Over het
profylactisch toedienen van antibiotica bestaat geen
consensus in de literatuur en kent voor- en tegenstan-
ders.8-13 Met deze casus willen we het therapeutisch
dilemma in geval van een ernstige discitis na een disco-
grafie, met een hemi-caudasyndroom tot gevolg,
nogmaals ter discussie brengen. Het bestaansrecht van
de diagnose chemische discitis en de consequenties voor
het therapeutisch beleid komen hierbij tevens aan bod.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Een 45-jarige docente werd eind juni 2005 gezien op de polikli-
niek pijnbestrijding. De patiënte was door de huisarts verwezen
wegens al ruim een jaar bestaande lumbago met radiculaire pijn
in het rechter been, volgens het dermatoom L5. Conservatief
beleid met onder andere manuele therapie en analgetica
(Tramadol) had onvoldoende effect. Bij lichamelijk onderzoek
werd een vrouw met een normaal postuur gezien. De beweeg-
lijkheid van de lumbale wervelkolom was slecht, de vinger-vloer-
afstand was 80 cm. Anteflexie was pijnlijk. Neurologisch
onderzoek liet intacte motoriek zien en hyperesthesie van de
laterale rechtervoetrand. De proef van Lasèque was positief bij
25 graden. Ook de proef van Bragard was positief. Als aanvul-
lend onderzoek werd een MRI-scan van de lumbale wervelko-
lom verricht. Deze liet een zogenoemd ‘contained’ HNP op
niveau L4-L5 zien met compressie en verplaatsing van de
rechter wortel L5 (Figuur 1).
Patiënte werd voorgesteld deel te nemen aan een lopend
onderzoek op de afdeling anesthesiologie van het Ziekenhuis
Rijnstate naar de waarde van de ‘Nucleoplasty’, een nieuwe
vorm van percutane discusdecompressie. In deze prospectief,
gerandomiseerde, dubbelblinde trial wordt Nucleoplasty verge-
leken met een placebo schijnbehandeling (‘sham treatment’).
Aangezien Nucleoplasty is gecontraïndiceerd bij aanwezigheid
van een anulus fibrosus ruptuur, werd voorafgaand aan de
procedure een discografie verricht. 
Patiënte werd gerandomiseerd voor de controlegroep van de
trial zodat zij alleen discografie onderging. Deze procedure
verliep zonder bijzonderheden en werd verricht onder intrave-
neuze antibiotische profylaxe met 2 gram Cefazoline, 1 uur voor
de ingreep toegediend. Er bleek sprake van een symptomatische
focale discusprotrusie zonder anulus ruptuur te zijn. In de week
na de procedure ontwikkelde patiënte progressieve rugpijn. Bij
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lichamelijk onderzoek was er sprake van vooral paravertebrale
musculaire hypertonie. Er was geen koorts en ook geen kloppijn
op de wervelkolom. Neurologisch onderzoek liet geen nieuwe
afwijkingen zien. De klachten waren goed hanteerbaar met
adequate pijnstilling. Aangezien de klachten niet verminderden
werd na 3 weken een controle MRI-scan verricht waarop corpu-
soedeem op niveau L4 was te zien (met zogenoemde Modic
signs). Er waren radiologisch geen aanwijzingen voor een spon-
dylodiscitis. Aanvullend laboratoriumonderzoek liet een BSE
van 19 mm/1e uur zien met een CRP van 20 mg/l. Het leuko-
cytengetal bedroeg 7,1x109/l. Er was wederom geen sprake van
koorts. Het conservatieve beleid werd gecontinueerd met anal-
getica en het advies om te mobiliseren op geleide van de pijn. In
verband met toename van klachten werd er na 8 weken opnieuw
een controle MRI-scan van de LWK aangevraagd. Hierop was
het beeld van een ernstige spondylodiscitis van discus L4-L5 te
zien (Figuur 2).
De diagnose chemische, c.q. aseptische spondylodiscitis, werd
overwogen. Omdat een bacteriële oorzaak niet kon worden uit-
gesloten, werd patiënte in overleg met de medisch microbioloog
aanvankelijk met Clindamycine, later met Flucloxacilline intra-
veneus behandeld. Een diagnostische discusbiopsie werd
verricht onder algehele anesthesie. In het biopt werden geen
micro-organismen aangetoond, noch bij directe analyse als na
kweek van het materiaal. In de postoperatieve periode verslech-
terde het klinische beeld van patiënte verder met de ontwikke-
ling van een hemi-caudasyndroom links. Patiënte had pijnlijke
paresthesieën in het linkerbeen met analgesie in het linker rij-
broekgebied. Er waren geen blaas- of rectum ontledigingsstoor-
nissen. Na multidisciplinair overleg werd besloten tot operatieve
interventie.
Via een posterieure benadering werd een ruime decompressie
met partiele laminectomie van het niveau L4-L5 verricht. Bij het
vrijleggen van de duraalzak en de afgaande zenuwwortels bleek
er sprake te zijn van veel fibrose. Tevens had het weefsel een
glazig aspect, passend bij een infectieus beeld. De duraalzak
werd voorzichtig losgemaakt van zijn verkleving met de posteri-

eure discuswand. Er werd een scherpe excisie van een deel van
de nog intacte anulus verricht gevolgd door een uitgebreide dis-
cectomie. Multipele samples werden opgestuurd voor histolo-
gisch onderzoek en kweek. Er bleek ook ernstige destructie van
de aangrenzende dek en sluitplaten te zijn opgetreden.
Afrondend werd een pedikelschroefstabilisatie verricht van het
niveau L4-L5 (Diapason, Stryker) (Figuur 3). 
Er werd overwogen om een circumferente spondylodese te ver-
richten met aanvullend plaatsen van een cage tussen het wervel-
lichaam L4 en L5. In eerste instantie werd hier echter niet voor
gekozen en werd slechts een ruime decompressie van het spinaal
kanaal verricht. Bij het op termijn uitblijven van definitieve in-
tercorporele botdoorbouw, dan wel het persisteren van hard-
nekkige rugklachten, kan in een tweede tempo een anterieure
stabilisatie verricht worden. Ook de vanwege de mogelijkheid
van een op een bacteriële discitis, zou het aanbrengen van een
extra vreemd lichaam complicerend in de hand kunnen werken.
Het postoperatieve beloop verliep ongecompliceerd en geleide-
lijk trad herstel van neurologische symptomen op. Ook de
rugpijn nam aanzienlijk af. Patiënte werd gemobiliseerd en kon
na 2 weken in redelijke conditie naar huis worden ontslagen. De
uitslagen van de kweken lieten echter ook nu geen bacteriële
groei zien. De diagnose aseptische spondylodiscitis werd het
meest waarschijnlijk geacht. Overigens werd de behandeling
met antibiotica wel gecontinueerd voor de duur van 6 weken,
aangezien de septische variant differentiaal diagnostisch niet met
zekerheid kon worden uitgesloten. Bij de laatste poliklinische

Figuur 2. MRI-scan: beeld passend bij spondylodiscitis,
er is sprake van destructie van de dekplaten van L4-L5.
Er is corpusoedeem met ‘Modic signs’ zichtbaar en 
mogelijk abces vorming anterieur in de discusruimte.

Figuur 1. MRI-scan van de lumbale wervelkolom: 
een HNP op niveau L4- L5 met evidente compressie op
neurogene structuren.
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controle bleek de radiculaire pijn beiderzijds geheel te zijn
verdwenen met sterke afname van de rugpijn. Er was echter
slechts sprake van een partieel herstel van het hemi-caudasyn-
droom. Mictie en defecatie bleven ongestoord.

DISCUSSIE

In westerse landen is de afgelopen jaren de prevalentie
van lage rugpijn, al dan niet met uitstraling naar het
been, explosief toegenomen. Degeneratieve afwijkingen
van de discus intervertebralis zijn de belangrijkste
oorzaak van deze klachten. In een aantal gevallen, onder
andere bij HNP, zijn interventionele technieken geïndi-
ceerd.1-4 Naast de diverse operatieve technieken is er een
toenemende belangstelling voor diverse percutane intra-
discale minimaal invasieve technieken. Met de opkomst
van deze operatieve en percutane intradiscale technieken
neemt ook het aantal discografieën toe. Ondanks het feit
dat de discitis is een zeldzame complicatie vormt na dis-
cografie met een incidentie van 1%-4% zal ook de preva-
lentie van discitis weer gaan toenemen.8-10

In een recente studie van Fraser et al., waarbij 432 dis-
cografieën werden geanalyseerd was de prevalentie van
discitis 2,3%.8 Indien een bacteriële oorzaak niet aan-
toonbaar is, wordt een chemische discitis veronder-
steld.10 Dit wordt gebaseerd op het feit dat er in deze
gevallen geen groei wordt gezien bij bacteriekweek van
het biopsiemateriaal en het uitblijven van verhoogde
ontstekingsparameters bij klinisch chemisch onder-
zoek.8-10. In dergelijke gevallen wordt een relatie met
het gebruikte röntgencontrast verondersteld.8,9 In een
ander onderzoek van Fraser et al. werd contrastvloeistof

met verschillende concentraties bacteriën geïnjecteerd
in disci van schapen; er werd geen discitis vastgesteld in
de controlegroep, maar wel bij alle schapen met gecon-
tamineerde disci.8 In deze studie werd discitis dus
duidelijk gecorreleerd aan een bacteriologische conta-
minatie en niet aan het contrastmiddel. Het kon echter
wel 2 weken duren voordat er sprake was van positieve
kweken.8-10 Er zijn ook onderzoeken, waar het feit dat
er vaak geen bacteriën worden gevonden in discus
kweken, wordt geweten aan lysis van de celwand van de
bacteriën door de geïnjecteerde contrastvloeistof.7-9

De bevinding dat bij deze patiënte de ontstekingspara-
meters 2 weken na discografie niet verhoogd waren, is
ook terug te vinden in het onderzoek van Guyer en
anderen.3,9 In dit onderzoek werd gekeken wanneer de
ontstekingsparameters na postdiscografie discitis ver-
hoogd zijn. Ze vonden een gemiddelde van 20 dagen
na discografie (range 5-48 dagen). 
De plaats van profylactisch gebruik van antibiotica bij
discografie staat ook ter discussie. Sommige onderzoe-
kers menen dat het profylactisch toedienen van antibio-
tica het risico van het ontwikkelen van discitis doet
afnemen.8,11,13 Anderen trekken het nut in twijfel en
wijzen zowel op het gebrek aan wetenschappelijk bewijs
voor dit beleid als op de risico’s van ongewenste effecten
van antibiotica.8,9

In conclusie zijn er aanwijzingen in de literatuur dat de
zogenaamde aseptische discitis wellicht een onjuiste
diagnose is. Deze diagnose wordt mogelijk ingegeven
door de fout-negatieve kweekuitslagen en het tijdsver-
loop tussen besmetting en biopsie. Naar de mening van
de auteurs kan een discitis na discografie derhalve
beschouwd worden als een bacteriële ontsteking en
heeft de diagnose chemische discitis geen bestaansrecht.
Ons advies is om iedere intradiscale ingreep te verrich-
ten onder antibiotica profylaxe. Mocht er toch een
discitis optreden dient deze agressief antibiotisch
behandeld te worden. Een weefselkweek is nogal eens
fout-negatief en kan derhalve achterwege gelaten
worden. Bij uitblijven van klinische verbetering, dan wel
het optreden van complicerende neurologisch uitval,
dient laagdrempelig te worden overgegaan tot chirurgi-
sche interventie.

ABSTRACT

Discography is an invasive investigation to confirm the diagnosis
of discogenic low back pain. Discitis most commonly develops
as a rare complication of bacterial infection or chemical irritation
after spine surgery but can also occur after discography. 
Two major types of postoperative discitis have been previously
described: septic and chemical discitis. This case report examines
a case in which initially chemical discitis was diagnosed. How-
ever, afterwards serious doubts as to the correctness of this
diagnose were raised.
The discussion goes into a full consideration of whether chemical
discitis is an apt diagnosis or perhaps rather a makeshift one.

Figuur 3. Postoperatieve röntgenfoto van lumbale wer-
velkolom na decompressie en pedikelschroefstabilisatie.
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SAMENVATTING

Een compartimentsyndroom is een zeldzame complicatie na het
plaatsen van een totaleknieprothese. Indien deze complicatie te
laat wordt herkend kan dat ernstige, invaliderende gevolgen
hebben voor de patiënt. Verbeterde postoperatieve pijnstilling
kan tijdige herkenning van deze complicatie belemmeren. Aan
de hand van een casus wordt deze complicatie geïllustreerd.

INLEIDING

Een compartimentsyndroom van het onderbeen na het
plaatsen van een totaleknieprothese (TKP) is een zeer
zeldzame complicatie. In de literatuur zijn 8 casus be-
schreven. Tang et al. beschrijven een patiënt die een
compartiment syndroom ontwikkeld na een posterieure
luxatie van een knieprothese direct postoperatief.1
Haggis et al. beschrijven 7 patiënten met een comparti-
mentsyndroom na een TKP en diverse risicofactoren
voor het optreden daarvan.2
Het onderbeen kan verdeeld worden in 4 compartimen-
ten, die van elkaar gescheiden zijn door stevige fasciebla-
den waarbinnen zich spieren en bloedvaten bevinden.
Een compartimentsyndroom kan optreden als binnen
een of meer van deze ruimten een dusdanige drukverho-
ging optreedt dat de weefselperfusie in gedrang komt.
Een compartimentsyndroom wordt vaker beschreven
na een crurisfractuur, een intramedullaire fixatie, een
crushsyndroom (trauma), bij anticoagulantia gebruik of
na een vaatletsel. Ook bij overmatige inspanning (chro-
nisch compartimentsyndroom), verlengd gebruik van
een tourniquet peroperatief of bij een diepe veneuze
trombose wordt het beschreven.3 Daarnaast kan een te
stevig drukverband of gips ook tot een compartiment-
syndroom leiden. 
De symptomen van een compartimentsyndroom zijn:
pijn niet reagerend op pijnstilling, pijn bij passieve rek
van de betrokken spiergroepen, zwelling en een koud

aanvoelend been. Late symptomen zijn paresthesieën,
afwezigheid van perifere pulsaties en paralyse. Indien
paralytische verschijnselen optreden is dit vaak een teken
van irreversibele schade.
Na een TKP is postoperatieve zwelling van het been in
zekere zin normaal en paralyse kan het gevolg zijn van
de vaak postoperatief gegeven epidurale anesthesie en
de langwerkende spinale anesthesie. Deze factoren
kunnen ertoe bijdragen dat bij het optreden van een
compartimentsyndroom te laat wordt ingegrepen.2

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Op onze afdeling orthopedie werd een 67-jarige vrouw
opgenomen voor het plaatsen van een TKP in verband met gon-
artrose van het rechter been. Preoperatief had zij een actieradius
van ongeveer 30 minuten lopen en een functie van de knie van
110 graden flexie tot 0 graden extensie. Zij had een rechte been-
as. De voorgeschiedenis vermeld adipositas, hypertensie, hypo-
thyreoïdie en een TIA enkele jaren geleden. Als medicatie
gebruikte zij onder andere acetylsalicylzuur die een week voor
opname werd gestopt. De preoperatieve röntgenfoto van de
knie liet een mediale gonartrose zien met osteofytvorming aan
de dorsale zijde van het tibiaplateau (Figuur 1).
De operatie werd verricht onder spinale anesthesie en er werd
een ongecementeerde TKP (type LCS) geplaatst (Figuur 2).
Voor het plaatsen van de TKP werd de grote osteofyt op de
dorsale zijde van het tibiaplateau verwijderd. Er werd geen tour-
niquet gebruikt. De operatieduur was 40 minuten; er was 100
ml bloedverlies peroperatief. Er werd geen drain achtergelaten.
Postoperatief werd er een drukverband aangelegd; patiënte
kreeg geen pijnstilling via een epiduraal katheter. In de avond na
de operatie gaf patiënte veel pijn aan in haar onderbeen waarop
het drukverband werd gewisseld en pijnstilling werd gegeven in
de vorm van morfine 10 mg intramusculair en diazepam 5 mg
waarna de pijn iets afnam. In de ochtend na de operatie gaf zij
opnieuw pijn aan, voornamelijk ter hoogte van de kuit. Bij licha-
melijk onderzoek was er een verminderd gevoel ter plaatse van
de web-space tussen de eerste en de tweede teen; de actieve
functie van de tenen en enkel was intact. Het drukverband werd
verwijderd. Het been was met name ter hoogte van de kuit erg
gezwollen met een fors hematoom. In de loop van de dag kreeg
zij toenemend pijn aan de achterzijde van het onderbeen, niet
meer reagerend op pijnstilling. De sensibiliteitsstoornissen
breidden zich uit over het gehele verzorgingsgebied van de n.
peroneus en de actieve functie van de tenen en enkel was ver-
minderd. Passieve extensie van de tenen was extreem pijnlijk. De
perifere pulsaties waren op dat moment intact. Er leek toen
sprake van een postoperatief compartiment syndroom van het
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rechter onderbeen. Er werd een fasciotomie verricht (27 uur na
het plaatsen van de TKP). Tijdens de operatie was er duidelijk
een verhoogde druk van de compartimenten zichtbaar. Alle
compartimenten werden via een laterale incisie geopend,
waarbij de anticusloge uitpuilde na openen van de fascie. Uit het
diepe flexoren compartiment kwam oud bloed tevoorschijn. Er
werd geen necrose van de spieren gezien. Ook postoperatief
waren de perifere pulsaties aanwezig. De neuroloog constateer-
de een uitval van de n. peroneus, meest waarschijnlijk door
langdurig verhoogde intracompartimentele druk post operatief.
De geconsulteerde vaatchirurg constateerde geen vaatletsel; het
verrichtte echo-onderzoek liet geen afwijkingen zien en er werd
geen angiografie verricht. Na 14 dagen werd patiënte ontslagen
naar een revalidatiecentrum. Bij ontslag had zij een hypesthesie
van de laterale zijde van het onderbeen en voetzool, met
afwezige tast en pijnzin van de voorvoet en de webspace tussen
de eerste en de tweede teen. Verder had zij een volledige voet-
heffersparese met neiging tot spitsstand van de voet. Wel was er
extensie van de hallux mogelijk met een kracht graad 2-3 op de
MRC-schaal. Plantairflexie was mogelijk van zowel de enkel als
de tenen met een kracht graad 2-3. Patiënte kreeg een antispits-
spalk voor de nacht. De functie van haar knie werd ondersteund
met behulp van een motorslede. 
Na 3 maanden was de sensibiliteit in het verzorgingsgebied van
de n. peroneus verbeterd maar nog steeds gestoord. Ondanks de
antispits-spalk en oefeningen heeft zij toch een spitsstand van de
enkel ontwikkeld van 5 graden. In verband met forse pijnklach-
ten gedurende de eerste 3 maanden na de operatie heeft patiënte
moeizaam kunnen mobiliseren. Zij kan actief dorsaalflecteren

tot deze 5 graden spitsstand. Plantair flexie komt zij tot 15
graden. De uitkomst van de TKP-operatie is voor patiënte
uitermate teleurstellend.

DISCUSSIE

Risicofactoren voor het ontstaan van een postoperatief
compartimentsyndroom zijn onder andere intraopera-
tief vaatletsel, zowel arterieel als veneus. Een direct vaat-
letsel kan een dusdanig hematoom veroorzaken dat de
intracompartimentele druk verhoogd.2 De verwijdering
van de dorsale osteofyt heeft mogelijk een nabloeding
veroorzaakt, met het optreden van een compartiment-
syndroom tot gevolg.
Het te laat stellen van de diagnose compartimentsyn-
droom kan irreversibele zenuw- en spierschade veroor-
zaken. De diagnose wordt vaak te laat gesteld door het
veelvuldig gebruik van postoperatieve epidurale anest-
hesie. In het artikel van Haggis et al. kregen 5 van de 7
patiënten die een compartimentsyndroom ontwikkel-
den postoperatieve epidurale anesthesie. De gemiddel-
de tijd waarna een fasciotomie werd uitgevoerd was 58
uur (spreiding 14-192). De gemiddelde tijd bij pa-
tiënten die epidurale anesthesie kregen postoperatief
was 67 uur. De patiënten die pijnstilling op aanvraag

Figuur 1. Laterale preoperatieve röntgenfoto toont 
gonartrose met een forse osteofyt aan de dorsale zijde van
het tibiaplateau.

Figuur 2. Postoperatieve situatie na het plaatsen van 
een LCS totale knieprothese; de osteofyt aan de dorsale
zijde van het tibiaplateau is verwijderd.
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kregen werden gemiddeld na 22 uur geopereerd.2 In
onze casus werd de fasciotomie uiteindelijk 27 uur na
het plaatsen van de TKP uitgevoerd. Indien patiënte
epidurale anesthesie had gekregen, was de diagnose
compartimentsyndroom waarschijnlijk nog later gesteld.
De diagnose compartimentsyndroom wordt meestal
aan de hand van het klinische beeld gesteld, zoals ook in
onze casus. Indien er twijfel bestaat kan men de
diagnose ondersteunen door middel van drukmetingen
in de 4 loges. Een druk hoger dan 30 mmHg samen
met een verdacht klinisch beeld suggereert de diagnose
compartimentsyndroom.
Neurovasculair letsel komt zelden voor na het plaatsen
van een TKP. Mont et al. vonden een prevalentie van
0.58 % (74 van 12.784 procedures) van een nervus
peroneus letsel.4 Mogelijke mechanismen naast het
compartimentsyndroom zijn tractie tijdens het corrige-
ren van een valgusstand of een flexiecontractuur van
meer dan 20 graden. Ook ischemie door tractie en
daardoor occlusie van de kleine vaten wordt als oorzaak
genoemd. Tevens kan de compressie door een postope-
ratief aangelegd drukverband of gips een risicofactor
zijn voor het ontstaan van uitval van de n. peroneus. 
Behandeling van de er uit voortvloeiende voethefferspa-
rese c.q. -paralyse bestaat uit het aanmeten van een
brace en het uitvoeren van passieve dorsaalflexie oefe-
ningen en is gericht op het voorkomen van een
spitsvoet.5

ABSTRACT

Development of a compartment syndrome after total knee arth-
roplasty is a rare complication. If this complication is not recog-
nized in an early stage, it may lead to serious invalidation of the
patient. Widely used (epidural) anaesthesia post-surgery can
mask the symptoms of a compartment syndrome. In this case
report we will illustrate this complication and address the aspects
of diagnosis, risk factors and treatment.
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SAMENVATTING

Osteochondritis Dissecans van de knie kan zowel operatief als
niet-operatief behandeld worden, waarbij vele opties bestaan.
Wij beschrijven het succesvolle middellangetermijnresultaat van
een unicompartimentele knie-arthroplastiek als behandeling van
een grote Osteochondritis Dissecans haard in de mediale femur-
condyl bij een jonge man. 

INLEIDING

Osteochondritis Dissecans (OD) is een aandoening
waarbij een segment van het articulerende kraakbeen,
meestal met een stuk bot, loskomt van het omliggende
bot.1 Diverse theorieën aangaande de oorzaak van de
ossale aandoening zijn beschreven, echter hiervan is
geen van de theorieën algemeen geaccepteerd of gaat in
op de preventie van de aandoening.2-5 Het wordt vooral
gezien bij jonge mannen, in het bijzonder sporters.1 Wij
onderscheiden jeugdige OD waarbij de groeischijf open
is en volwassen OD waarbij de groeischijf gesloten is.6,7

OD is zeldzaam bij patiënten jonger dan 10 jaar of
ouder dan 50 jaar.8 De knie, vooral de mediale femur-
condyl, is het meest aangedane gewricht, bij ongeveer
75% van de patiënten is deze aangetast.4 De standaard
behandeling voor intacte OD defecten is een niet-ope-
ratieve behandeling. Indien het defect niet herstelt, kan
alsnog operatieve behandeling overwogen worden om
herstel te bevorderen, voordat losse kraakbeendelen in
het gewricht het ontstaan van artrose veroorzaken.9 De
beschreven operatieve behandelingen zijn onder ande-
re,  arthroscopische debridement, subchondrale botbo-
ringen, ‘micro fracture’-techniek, ‘abrasion’ boor-arth-
roplastiek, implantatie bioresorbeerbare staafjes (rods),
osteochondrale autografting, osteochondrale allograf-

ting, periostale weefseltransplantatie and autologe
chondrocytentransplantatie.10 Indien op lange termijn
deze technieken niet of onvoldoende succesvol zijn, kan
overwogen worden het beschadigde mediale gewrichts-
oppervlak te vervangen door een unicompartimentele
knie-arthroplastiek, totaleknie-arthroplastiek of tibiako-
posteotomie. 
De eerste resultaten van een unicompartimentele knie-
arthroplastiek waren ontmoedigend, maar voortschrij-
dende ontwikkeling in patiëntselectie, operatieve tech-
nieken en implantaat ontwerpen hebben de laatste
dertig jaar de klinische resultaten verbeterd.11-13,14-16

De indicatiestellingen voor de Oxford Fase III® uni-
compartimentele knie met een mobile kunstmeniscus
(Biomet) zijn helder en duidelijk geformuleerd.17 De
primaire indicatie is mediale compartiment artrose met
onderstaande beschreven voorwaarden. De voorste
kruisband dient functioneel intact te zijn. De flexiebe-
perking dient minder dan 15 graden te zijn, een herstel-
bare varus afwijking en ten slotte dient het oorspronkelij-
ke kraakbeen in het laterale compartiment de volledige
dikte te hebben. Een geconstateerde kraakbeenbeschadi-
ging in het patellofemorale gewricht, leeftijd, activitei-
tenniveau, overgewicht en chondrocalcinosis worden
niet gezien als contra-indicaties voor deze specifieke
prothese.
De introductie van een minimaal invasieve operatietech-
niek maakt kleinere huid- en kapselincisies mogelijk,
zorgt voor beperkte quadriceps verstoring, een vermin-
derde morbiditeit en een kortere revalidatie periode.18-20

Wij beschrijven onze ervaring van een unicompartimen-
tele knie-arthroplastiek bij een patiënt met OD van de
mediale femurcondyl.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

In oktober 2000 kwam een volwassen man (42 jaar) naar de poli
voor een evaluatie van de inmiddels 28 jaar bestaande pijnge-
schiedenis betreffende zijn rechter knie. Zijn pijn heeft geen
duidelijke traumatische oorzaak. Tussen 1972 en 1994 is zijn
rechter knie 3 maal operatief behandeld in verband met OD van
de mediale femurcondyl. Het betrof een artrotomie in 1972,
waarbij een los botfragment is verwijderd en zowel in 1986 als
in 1994 een artroscopische debridement, waarbij botboringen
in de OD-krater plaatsvonden. De patiënt was 196 cm lang en
woog 90 kg. Het initiële fysieke onderzoek openbaarde geen
knie instabiliteit of meniscus pathologie. Het been had een
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lichte varus-as. De knie had een goede beweeglijkheid van 145
graden flexie en 5 graden extensiebeperking. De patiënt gaf
specifiek de pijnklachten ter hoogte van het mediale comparti-
ment aan.
Op röntgenopnamen was een klein botdefect zichtbaar zonder
perifere bot sclerose in de rechter mediale femurcondyl (Figuur 1).
De MRI-scan toonde een beschadiging in de rechter mediale fe-
murcondyl met een lage intensiteit bij de T1-gewogen opname
en een hoge intensiteit bij de T2-gewogen opname. De vervaar-
digde technetiumscan toonde een verhoogde opname in de
mediale femurcondyl. We adviseerden de patiënt te stoppen met
zijn sportactiviteiten en we zijn gestart met een conservatieve
behandeling. Vier maanden na het eerste bezoek aan het zieken-
huis bleek de rechter kniepijn te persisteren. 

In februari 2001 vond een arthroscopie van het rechter kniege-
wricht plaats. Tijdens de arthroscopie werd een krater van 2.0 bij
3.5 cm gevonden in de mediale femurcondyl in het direct
belaste articulerende deel, het kraakbeen van de laterale femur-
condyl was intact en het patellofemorale compartiment oogde
normaal. De menisci waren intact. Vanwege eerder niet
geslaagde botboringen en het feit dat het OD defect te groot
was voor autologe osteochondrale transplantatie, werd een ti-
biakoposteotomie optie besproken. Onze patiënt wilde zeker
geen tibiakoposteotomie en drong aan op een unicompartimen-
tele knie-arthroplastiek. Een Oxford mobiele kunstmeniscus
Fase III ® unicompartimentele knieprothese werd geplaatst via
een minimaal invasieve operatieve benadering, zonder versto-
ring van de recessus supra-patellaris en het quadriceps mechanis-
me en zonder het naar buiten keren van de patella. De operatie
werd uitgevoerd onder bloedleegte en via een anteromediale be-
nadering. De incisie was 8,5 cm lang. De operatietijd was 65
minuten. Het klassieke OD defect in de mediale femurcondyl
beïnvloedde de juiste positionering van het zogenaamde
‘spigot’ instrument niet, waardoor met het frasen van de femur-
condyl voor de flexie/extensiegap een adequate uitlijning van
de knie mogelijk bleek. Het defect hoefde niet met autololoog
bot behandeld te worden. Op de postoperatieve röntgenfoto

van de knie blijkt er een 10 graden valgushoek te zijn van het fe-
murcomponent, wat geaccepteerd mag worden volgens de
operatie-instructie van deze prothese.  
De patiënt had een volledige flexie (flexie/ extensie van 140-5-
0) na 2 weken. Er waren geen complicaties.
Op de bij de 4-jaars-follow-up vervaardigde staande voor-achter-
waartse en laterale röntgenopnamen van de rechter knie waren
geen radiolucente lijnen rond de tibiale en femorale component
te zien en ook geen degeneratieve veranderingen in het laterale
compartiment (Figuur 2). Er is een neutrale alignement van het
been. Er was geen verschil ten opzichte van de direct gemaakte
postoperatieve röntgenopnamen.
Bij de 4-jaars-follow-up is de Knee Society functiescore 80 (pre-
operatief 70) en de Knie Score 87,5 (preoperatief 49). De
WOMAC pijnscore is 85 (preoperatief 40). De WOMAC func-
tiescore is 74 (preoperatief 44). Ten aanzien van de SF-36 vra-
genlijst verbeterde de fysieke functie van 25 punten preoperatief
tot 100 punten en het fysiek functioneren van 40 naar 70
punten na 4 jaar. De beweeglijkheid van de knie is 140 graden
flexie en de 5 graden extensie beperking bleef onveranderd.

DISCUSSIE

Osteochondritis Dissecans (OD) defecten bij kinderen
herstellen grotendeels vanzelf.7 OD in de knie bij vol-
wassenen herstelt echter zelden spontaan. De defecten
die niet herstellen, leiden vaak tot de loslating van het
segment en daardoor tot een toenemende incongruen-
tie van het kniegewrichtoppervlak. Voortgang van dit
proces kan lijden tot degeneratie van het gehele
gewricht. De meest optimale behandeling van een OD
blijft een punt van discussie.5
In het bijzonder bij jonge patiënten met een incongru-
entie van het kniegewrichtoppervlak veroorzaakt door

Figuur 1. Voor-achterwaartse staande röntgenfoto van
de rechter knie met een typisch beeld van een OD van de
mediale femurcondyl.

Figuur 2. Röntgenfoto bij 4-jaars-follow-up. Staande
voor-achterwaartse opname van de rechterknie met 
een Oxford unicompartimentale knieartroplastiek
mediaal.
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een OD-defect en een aanzienlijke unicompartimentele
artrose, levert vaak een lastig en uitdagend therapeu-
tisch dilemma op. Een tibiakoposteotomie of een
minimale invasief uitgevoerde unicompartimentele
knie-arthroplastiek behoren tot de opties van behande-
ling van een mediale compartiment artrose. De tibiako-
posteotomie optie heeft de voorkeur bij jonge actieve
patiënten, echter wees onze jonge patiënt deze behan-
deling af. De overige gewrichtsparende interventies zijn
niet succesvol geweest en onze patiënt drong daarom
aan op de unicompartimentele knieartroplastiek. 
Bij het plaatsen van een  unicompartimentele knieartro-
plastiek worden de pijnklachten bestreden, het
alignment van het been hersteld en de functionaliteit
met minimale morbiditeit verbeterd zonder belemme-
ring voor een totaleknieartroplastiek in de toekomst.17

Door de toepassing van minimaal invasieve operatie-
technieken wordt de unicompartimentele knieartro-
plastiek in toenemende mate uitgevoerd bij jongere
patiënten met mediale artrose.22 Een unicompartimen-
tele knieartroplastiek uitgevoerd met een minimaal
invasieve techniek is een bewezen concept voor de be-
handeling mediale artrose van de knie, zolang de be-
schreven indicatiestellingen en operatietechnieken
nauwgezet gevolgd blijven worden.16-18

Een unicompartimentele knieartroplastiek kan een suc-
cesvolle korte- tot middellangetermijn behandelingsop-
tie zijn voor de patiënt en de chirurg, indien niet-opera-
tieve of operatieve (geen artroplastiek) behandelingen
onvoldoende succesvol zijn bij OD-defecten van de knie
en waarbij een progressieve unicompartimentele artrose
verwacht mag worden.23 Deze casestudie geeft een be-
schrijving van de jongste patiënt (43 jaar), bekend in de
literatuur, waarbij OD van de knie werd behandeld met
een mobiele unicompartimentele knieartroplastiek en
een minimaal invasieve operatietechniek. Met een zorg-
vuldige follow-up kunnen de langetermijnresultaten
van deze relatief jonge patiënt vastgesteld gaan worden.

ABSTRACT

Osteochondritis dissecans (OD) of the knee can be treated by
both surgical and nonoperative methods, and many authors
have different approaches. We report a successful mid-term
result of unicompartmental knee replacement for osteochondri-
tis dissecans of the medial condyle of the knee in a young adult.
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SAMENVATTING

De mediale subtalaire dislocatie is een zeldzaam letsel. Dit letsel
is in de meeste gevallen ten gevolge van een hoog energetisch
trauma. Wij beschrijven een casus van een mediale subtalaire dis-
locatie ten gevolge van een laag energetisch inversietrauma. De
behandeling bestaat uit repositie, gipsimmobilisatie voor 4 we-
ken en fysiotherapie nadien. De prognose is afhankelijk van het
energieniveau van het trauma, geassocieerde fracturen en de
duur van immobilisatie.

INLEIDING

De subtalaire luxatie of ook wel peritalaire luxatie is een
zeldzaam letsel dat in 1-2% van alle dislocaties van de
grote gewrichten voorkomt.2,3,5,6,8 Dit letsel wordt ge-
definieerd als een dislocatie van de talocalcaneaire en de
talonaviculaire gewrichten zonder een fractuur van de
hals van de talus of verstoring van het tibiotalaire
gewricht.
Deze ziektegeschiedenis beschrijft het letsel en de be-
handeling ervan. Een overzicht van de literatuur wordt
gegeven.

ZIEKTEGESCHIEDENIS

Op de afdeling spoedeisende hulp presenteerde zich een
jongeman van 23 jaar met een pijnlijke linker enkel. Eerder op
de dag was de patiënt tijdens een basketbalwedstrijd gesprongen
en zakte bij de landing door zijn linker enkel. De linker enkel
was pijnlijk en niet meer belastbaar. 
Bij lichamelijk onderzoek was er sprake van een afwijkende stand
van de linker voet, met dislocatie ten opzichte van het onderbeen
naar mediaal met de enkel in inversie stand en supinatie van de
voet (Figuur 1A en B). De voet bleek neurovasculair intact. De
huid was ter plaatse van de laterale malleolus geschaafd, er was
geen sprake van een defect van de subcutis. Er was derhalve geen
sprake van een gecompliceerde dislocatie.
De röntgenfoto liet een mediale subtalaire dislocatie zien zon-

der fracturen (Figuur 2A en B). De dislocatie werd onder
midazolam op de operatiekamer gereponeerd. De repositie ging
probleemloos. Er werd een onderbeengips aangelegd in
neutraal stand. De patiënt werd de eerste 4 weken onbelast ge-
mobiliseerd. Er werd een CT-scan verricht in verband met
mogelijke occulte fracturen. Deze liet ossaal letsel zien van de
talus ter plaatse van het voorste subtalaire gewricht met kleine
fragmenten in het voorste subtalaire gewricht en in de sinus tarsi
(Figuur 3). Het huidige beleid werd gehandhaafd. De patiënt
werd na 4 weken onbelast onderbeengips behandeld met een
belastbare softcast voor twee weken. 6 Weken na het trauma had
de patiënt geen pijn en was er geen instabiliteit van de enkel. De
patiënt werd geadviseerd om volledig te belasten op geleide van
de pijn en werd begeleid door de fysiotherapie. Patiënt werd 3
maanden na het ongeval teruggezien op de polikliniek orthope-

De Basketbalvoet – een mediale subtalaire dislocatie

R.P. van Hove en T. de Jong

Drs. R.P. van Hove, arts-assistent orthopedie en 
drs. T. de Jong, orthopedisch chirurg, afdeling Orthopedie,
Spaarne Ziekenhuis Hoofddorp, Spaarnepoort 1, 
2134 TM Hoofddorp.
Correspondentie: drs. R.P. van Hove
E-mail: rvanhove@spaarneziekenhuis.nl

Figuur 1A en B.
Klinisch beeld van de
Basketbalvoet.
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die. Patiënt had geen pijn van de enkel en de beweeglijkheid
nam geleidelijk toe. Bij lichamelijk onderzoek was er sprake van
enig oedeem. Het bewegingsonderzoek van de enkel liet een
uitslag zien van 10 graden dorsaalflexie en 20 graden plantair-
flexie. In- en eversie van de voet waren vrijwel opgeheven. De
controlefoto liet geen afwijkingen zien (Figuur 3). Fysiotherapie
werd gecontinueerd. 6 Maanden na het ongeval vermeldde
patiënt geen klachten meer te hebben gehad. Er was geen
oedeem meer en er was een lichte toename van inversie van de
voet. Dorsaalflexie en plantairflexie waren conform de eerdere
controle. Patiënt is weer rustig begonnen met basketbal.

DISCUSSIE

De subtalaire luxatie of ook wel peritalaire luxatie is een
zeldzaam letsel dat in 1-2% van alle dislocaties van de
grote gewrichten voorkomt.2,3,5,6,8 Dit letsel wordt ge-
definieerd als een dislocatie van de talocalcaneaire en de
talonaviculaire gewrichten zonder een fractuur van de
hals van de talus of verstoring van het tibiotalaire
gewricht.1-3,8 De classificatie van dit trauma wordt
ingedeeld naar de richting van de dislocatie van de
voet.1 De voet kan naar mediaal, lateraal, posterieur en
anterieur dislokeren. Dit is een classificatie met pro-
gnostische waarde in verband met de verschillende trau-
mamechanismen van ieder type subtalaire dislocatie.3
Een mediale subtalaire dislocatie komt ongeveer 4 keer
vaker voor dan een laterale subtalaire dislocatie. De an-
terieure en posterieure dislocatie zijn zeldzaam.2,3 Bij
mannen komt de subtalaire luxatie 3-10 keer vaker voor
dan bij vrouwen.3 De mediale dislocatie kan vaak
gesloten gereponeerd worden en laat minder bijkomen-
de fracturen en weke delen letsel zien dan bij de laterale
subtalaire dislocatie.2 De laterale en anterieure subtalai-
re dislocatie gaan vaker gepaard met weke delen letsel en
fracturen van het talaire gewricht. Deze dislocaties
kunnen ook vaak niet gesloten worden gereponeerd.
De mediale subtalaire dislocatie heeft een betere prog-

nose dan de laterale subtalaire dislocatie.5
In de meeste gevallen zijn voor een subtalaire dislocatie
hoog energetische trauma’s nodig, zoals een verkeers-
ongeval, een val van grote hoogte of een industrieel
ongeval.2,4 Echter, in de literatuur zijn ook laag energe-
tische inversietrauma’s beschreven die een subtalaire
dislocatie veroorzaakten tijdens basketbal, waardoor dit
trauma de bijnaam basketbalvoet heeft gekregen.2,5,6

Een andere bijnaam is de verworven klompvoet.3
Het traumamechanisme bij het laag energetisch trauma
is als volgt. Wanneer er kracht wordt uitgeoefend op de
voet in supinatie en plantair flexie dan flecteert, supi-
neert en adduceert de calcaneus. Vervolgens verplaatst
het sustentaculum tali naar het posteromediale tubercu-
lum waarbij het acetabulum pedis minder steun biedt
aan het hoofd van de talus met tevens minder steun van
de ligamenten. In deze positie kan met relatief weinig

A B

Figuur 2. A Zijdelingse en (B) voor-achterwaartse 
röntgenopname van de gedislokeerde voetwortel.

Figuur 3. 
CT-scan toont 
los botfragment 
in de sinus tarsi

Figuur 4.
Zijdelingse 
röntgenfoto na
repositie toont 
geen ossale 
afwijkingen.
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kracht de mediale subtalaire dislocatie plaatsvinden.3
Wanneer een patiënt zich presenteert met een subtalaire
dislocatie is het nodig om, onder sedatie, met het oog
op weke delen letsel, de voet spoedig te reponeren.3,5 Er
kan sprake zijn van interpositie van weke delen, zoals de
extensorpees van de digitorum brevis of van osteochon-
draal fracturen. In dat geval moet er een open repositie
plaats vinden.1,4-6 In de literatuur werd een bemoeilijk-
te repositie gemeld van een mediale subtalaire dislocatie
waarbij de processus posterior van de talus in de sulcus
calcanei haakte. Deze werd open gereponeerd.7
Wanneer de röntgenfoto geen fracturen laat zien is het
desondanks nodig om na repositie een CT-scan van de
aangedane voet te verrichten. Dit om occulte fracturen
uit te sluiten.3
De immobilisatie van de gesloten repositie van de me-
diale subtalaire dislocatie is nog controversieel. In de li-
teratuur wordt gesproken van onbelast mobiliseren voor
4-6 weken, afhankelijk van bijkomende fracturen. Een
periode korter dan drie weken zou leiden tot instabili-
teit. De immobilisatieperiode moet gevolgd worden door
volledig belaste mobilisatie met begeleiding van de fysi-
otherapeut.6,8 Een immobilisatieperiode langer dan 6
weken zou leiden tot rigiditeit in het enkelgewricht.1
Langere immobilisatie zou kunnen leiden tot osteopo-
rose.6
Complicaties van de mediale subtalaire dislocatie wordt
onderverdeeld in vroege en late complicaties. Necrose
van de huid, diepe infectie en neurovasculaire beperkin-
gen worden aangemerkt als vroege complicaties.8 Post-
traumatische artritis en avasculaire necrose van de talus
worden aangemerkt als late complicaties. Posttrauma-
tische artritis wordt veroorzaakt door laesies in het
kraakbeen die zijn ontstaan ten gevolge van de krachten
die een subtalaire dislocatie veroorzaken. Avasculaire
necrose van de talus komt zelden voor.1,3,4 De dislocatie
van het subtalaire gewricht tast zelden de arterie van het
tarsale kanaal of de boog van de sinus tarsi aan welke ana-
stomoseren met de twee takken die de talus voeden.2
Instabiliteit is een complicatie ten gevolge van kortdu-
rende immobilisatie. Osteoporose daarentegen, is gere-
lateerd aan langdurige immobilisatie.6
Op basis van een serie van 37 patiënten, adviseerden
Perugia et al., bij patiënten met een mediale subtalaire
dislocatie zonder bijkomend letsel na snelle repositie,

gipsimmobilisatie voor 4 weken, direct gevolgd door re-
validatie middels fysiotherapie ter voorkoming van ar-
trofibrose en ter bevordering van de functie in het sub-
talaire gewricht.3

Graag willen wij dr. P.A. Nolte en drs. S. Rutten bedan-
ken voor het kritisch doorlezen van het manuscript en
het waardevolle commentaar.

ABSTRACT

The medial subtalar dislocation is a rare injury. This injury usually
is due to a high energy trauma. We describe a case of a medial
subtalar dislocation due to a low energy inversion trauma. The
treatment consists of reduction, immobilisation for 4 weeks in a
plaster cast and physiotherapy afterwards. The prognosis depends
on the energy level of the trauma, associated fractures and the
period of immobilisation.
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Proefschriftbesprekingen

J. Doornberg. Complex Elbow Trauma. Academisch Proefschrift. 
16 oktober 2006. Academisch Medisch Centrum Amsterdam.

Deze promotie is het uiteindelijke resultaat van de 
Amsterdam-Boston-connectie welke met de kaft van het
proefschrift van collega Doornberg via een reproductie
van de kaart ‘Nieuw Hollant’ fraai wordt weergegeven. 

In het proefschrift van Doornberg, bijzonder rijk geïllu-
streerd met diverse oude platen en documenten, begint
met een prachtig historisch overzicht van de behande-
ling van elleboogtraumata, waarna achtereenvolgens de
diverse anatomische onderdelen van het elleboogge-
wricht worden besproken.
Met betrekking tot het processus coronoideus wordt de
hypothese bevestigd dat de configuratie en locatie van de
fractuur van dit deel van de elleboog sterk geassocieerd is
met het letselmechanisme van de elleboog. Verder wordt

aangetoond dat, hoewel het op de röntgenfoto vaak een
klein fragment lijkt, het in werkelijkheid vaak een groter
fragment is. Dit zou betekenen dat men moet nadenken
over de noodzaak van fixatie van zelfs de kleinste dwarse
coronoideusfracturen (Type I). Met betrekking tot type
II fracturen, die van het anteromediale facet, meldt
collega Doornberg dat er persisterende instabiliteit
wordt gevonden indien deze kleine fractuur niet wordt
gefixeerd. Het betreft hier dan een gecombineerde insta-
biliteit met een posteromediaal-varus-rotatiepatroon.
Over type III, de grote basale coronoideusfracturen
welke zijn geassocieerd met anterieure of posterieure
olecranonfractuur-luxaties, meldt Doornberg dat een
onvoldoende reductie en fixatie aanleiding geeft tot
slechte resultaten. Deze laatste conclusie is niet wereld-
schokkend, maar slechts weinig literatuur heeft deze
conclusie eerder inzichtelijk kunnen maken.

Met betrekking tot het radiuskopje wordt vermeld dat
de geïsoleerde en gedislokeerde fractuur van het radius-
kopje zeldzaam is. Allereerst laat hij zien dat de intra- en
inter-observer betrouwbaarheid van de mate van disloca-
tie niet goed reproduceerbaar is. Ten tweede beschrijft
hij dat deze fracturen conservatief goed behandeld
kunnen worden mits het fragment de pronatie en
supinatie niet hindert. De Mason type III fracturen van
het radiuskopje, welke vooral voorkomen bij fractuur-
luxaties van de elleboog, kunnen veilig behandeld
worden middels een radiusprothese mits het humerora-
diale gewricht niet wordt ‘overstuffed’. In het daaropvol-
gende hoofdstuk wordt gesteld dat het humeroradiale
gewricht ter voorkoming van deze ‘overstuffing’ iets
proximaal dient te liggen ten opzichte van de laterale
rand van de processus coronoideus. Uit deze opeenvol-
ging van publicaties over de radiuskop in de traumatolo-
gische setting zou kunnen worden geconcludeerd dat er
zeer spaarzaam nog plaats is voor de radiuskopresectie.

In het gedeelte over de distale humerus wordt bewezen
dat de invloed van driedimensionale CT-beelden groter
is op de intra-observerbetrouwbaarheid, hetgeen sug-
gereert dat deze beeldvormingtechniek wel degelijk de
herkenning van de fractuurkarakteristieken verbetert,

N
ed

er
la

nd
s T

ijdschrift voor O
rthopaedie

NTvO DEC 2006 [ed_4]  21-12-2006  11:02  Pagina 256



NEDERLANDS TIJDSCHRIFT VOOR ORTHOPAEDIE ■ 257

Vol.
13

dec.
’06

maar dat de verschillende observers simpelweg verschil-
lende dingen zien in de reconstructies. Vervolgens
wordt de hypothese getest dat artrose van het ulnohu-
merale gewricht 12 tot 30 jaar na osteosynthese van de
complexe type C distale humerusfractuur geassocieerd
zou moeten zijn met een verslechtering van de klinische
resultaten. Uit de veel geroemde Amsterdamse frac-
tuurdatabase kon deze hypothese echter niet worden
bevestigd. Artrose treedt wel degelijk op maar de
klinische resultaten behoeven hier dus niet onder te
lijden, aldus Doornberg.

In het laatste deel van het proefschrift wordt met behulp
van verlittekende kapsels welke zijn verwijderd bij een
operatieve release van een posttraumatische contractuur
van de elleboog aangetoond dat er een verhoogde
expressie is van signaalintermediair SMAD II en III. Of
met deze kennis het ontstaan van contracturen kan

chosociale aspecten van pijn in de arm. Als orthopedisch
chirurg heeft hij hiermee het doel om niet alleen de
fysieke aandoeningen van het ellebooggewricht en de
bovenste extremiteit in het algemeen voor het voetlicht
te brengen, maar ook de psychosociale, een aspect dat in
zijn ogen zeer verhelderend kan werken in het begrijpen
van patiënten, klachten en de mogelijke resultaten van
een ingreep .

In hoofdstuk II concludeert hij dat na een elleboogtrau-
ma pijn de belangrijkste determinant is bij de evaluatie
van de functie van een elleboog maar ook bij de beoor-
deling van de gezondheid van de patiënt. Hij wijst erop
dat conclusies getrokken uit gestandaardiseerde
uitkomst maten vanuit het perspectief van de behandeld
arts, waarin objectieve en subjectieve uitkomsten ge-
combineerd worden, een verkeerd beeld kunnen geven. 

In hoofdstuk III beschrijft hij de functionele verbete-
ring na operatieve behandeling van de pseudo-artrose
van de humerusschacht fractuur bij ouderen. De gemid-
delde DASH-score nam fors af, hetgeen een grote winst
in functionaliteit voor deze patiënten suggereert. 

In hoofdstuk IV bestudeert hij de artrose van het trape-
ziometacarpale gewricht. Deze aandoening wordt bij
90% van de patiënten ouder dan 80 jaar gezien als zij
worden gezien i.v.m. een fractuur van de distale radius.
Op de vraag die rijst wat een relatief klein percentage
van de populatie bij de dokter brengt terwijl het
grootste deel van de patiënten nooit een dokter opzoekt
met dezelfde problemen antwoordt hij dat er steeds
meer bewijs is dat juist die patiënten zich melden die de

Aangespoord door mede promovendus Job Doornberg
die zich verwonderde over het feit dat iemand in de
Verenigde Staten talloze peer-reviewed artikelen kan
schrijven over een onderwerp zonder daarbij te promo-
veren, schreef David Ring zijn proefschrift over de psy-

worden voorkomen, wordt niet duidelijk. Voorts wordt
nog de effectiviteit beschreven van het gebruik van de
statisch progressieve elleboogsplint om de operatieve
contractuur release van de elleboog te kunnen
voorkomen. In een groep van 29 patiënten was het in
bijna 90% van de gevallen niet nodig om een operatieve
ingreep te verrichten na gebruik van de splint waarmee
de effectiviteit van een progressieve oprekking van de
posttraumatische stijve elleboog lijkt bewezen. 

Samenvattend betreft het een zeer lezenswaardig proef-
schrift met artikelen van zeer hoge kwaliteit, het geen
blijkt uit de publicaties in enkele hoogaangeschreven or-
thopedische tijdschriften. Een felicitatie aan collega
Doornberg en aan de Amsterdam - Boston - connectie
is derhalve zeer op zijn plaats. 

Dr. T. Gosens

David Ring. Psychosocial aspects of arm pain. Academisch proefschrift. 
16 oktober 2006. Academisch Medisch Centrum Amsterdam.
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minste veerkracht hebben en het slechtste aanpassings-
vermogen. Dit zijn de meest kwetsbare patiënten, en er
zijn dus aanwijzingen dat die patiënten die naar de
dokter gaan met dit probleem psychologisch en sociolo-
gisch verschillen van die patiënten die een artrose van
het trapeziometacarpale gewricht op hun eigen wijze de
baas zijn. Een dergelijke redenering kan natuurlijk voor
diverse problematiek in de orthopedie worden toege-
past en kan zo doende een ander licht werpen op de
groep patiënten die wij op ons spreekuur zien.

In hoofdstuk V bespreekt hij de idiopathische klachten
van armpijn in zijn eigen drukke handchirurgie praktijk.
Die patiënten hebben per definitie geen objectief
meetbare afwijking maar toch is er een substantiële inva-
liditeit en hij pleit voor een diagnose armpijn zoals ook
de begrippen hoofdpijn en rugpijn als algemeen geac-
cepteerd gezien worden. Of met genoemde armpijn de
diagnose RSI wordt gedoeld is mij niet geheel duidelijk,
maar in de DBC registratie is, naar mijn weten, de
benaming armpijn e.c.i. voor deze groep gereserveerd. 

In hoofdstuk VI wordt gesteld dat patiënten met niet
specifieke armpijn slechter scoren op verschillende psy-
chologische vragenlijsten dan patiënten met een dis-
crete aanwijsbare oorzaak van een pijn. Deze beperkte
coping is dan ook de meest belangrijke factor voor de
score. De zogenaamde slechte adaptieve eigenschappen
en noodlijdendheid angst en depressie bij ziektegedrag
is wel bekend bij psychologen en psychiaters maar lijkt
nog onvoldoende bekend bij orthopedisch chirurgen,
aldus Ring. 

In hoofdstuk VII wordt dit thema verder uitgewerkt en
geïllustreerd door het aantonen van directe, maar mati-
ge, correlaties tussen depressie en een zelf gerapporteer-
de gezondheidsstatus via de DASH-score voor verschil-
lende oorzaken van armpijn. Collega Ring meent dat
orthopedische chirurgen rekening moeten houden met
het feit dat een patiënt die meer klaagt misschien niet
heviger of meer progressief ziek is dan de gemiddelde
patiënt met dezelfde ziekte, maar dat zijn of haar pijn
eerder een manier van uiting kan zijn voor zijn of haar
beperkte coping dan wel zijn of haar depressieve ken-
merken.

In hoofdstuk VIII rapporteert hij de resultaten van een
onderzoek onder orthopedisch chirurgen, patiënten en
de ‘gewone’ populatie naar de ontvankelijkheid voor
het idee om zo wel de psychologische als de fysieke
aspecten van ziekte te overwegen bij de diverse onder-
vraagden. Bij gebrek aan wetenschappelijk bewijs voor
een ‘echte afwijking’ kan de gezondheid en het welzijn
van de patiënten geoptimaliseerd worden door de
meeste positieve optimistische en praktische manier van
begrip en behandeling als orthopeed uit te stralen. Er
blijkt in de diverse groepen wel degelijk een bepaalde
openheid te bestaan om dergelijke problematiek ter
sprake te mogen brengen. Van een taboe is naar de
mening van Ring dus geen sprake.

In zijn conclusies pleit collega Ring voor goede indica-
tiestelling. In zijn ogen is het de taak van de arts om die
aandoeningen te herkennen die met rust gelaten moe-
ten worden en andere juist te selecteren voor bijvoor-
beeld een operatieve aanpak. We moeten verder zeker
zijn dat er geen mogelijkheden over het hoofd gezien
worden zodat we een voorspelbaar kwaliteit van leven
kunnen verbeteren. Dat hierbij evidence-based behan-
delingen zoals cognitieve gedragstherapie (oefeningen
voor de geest waarbij patiënten cognitief de tekortko-
mingen leren herkennen en vervangen met meer
positieve en adaptieve concepten) een rol kunnen spelen
lijkt niet alleen voor de armpijn een optie maar wordt
met betrekking tot de idiopathische rugklachten in or-
thopedisch Nederland reeds gebezigd. 

Mijn persoonlijke mening na het lezen van dit proef-
schrift is dat de hier gepropageerde holistische benade-
ring van de patiënt in Nederland blijkbaar toch wat
meer gebruikelijk is dan in Amerika. In de nieuwe oplei-
dingsplannen is hier al flink ruimte voor ingepland. Dit
proefschrift geeft een fraai overzicht van de wetenschap-
pelijke kennis rondom psychosociale aspecten van
armpijn en is om die reden zeer aan te bevelen literatuur
voor die orthopeden die in deze tijd van vergaande su-
perspecialisatie het holistische aspect van de benadering
van een patiënt nog eens willen benadrukken. 

Dr. T. Gosens
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Relieving pain.
Empowering lives.

* CELEBREX en cardiovasculaire veiligheid:
Registratierichtlijnen voor het gebruik van selectieve COX-2-remmers staan in de SPC en op de website van de EMEA: 
http://www.emea.eu.int/pdfs/human/press/pr/20776605en.pdf. 
Na analyse van de veiligheidsaspecten zijn de contra-indicaties en waarschuwingen voor alle COX-2-remmers geactualiseerd 
en nu vormen aangetoonde ischemische hartziekten en/of cerebrovasculaire aandoeningen, alsmede perifeer arterieel 
vaatlijden ook een contra-indicatie.

CELEBREX®: waardevolle behandeling bij OA en RA

• duidelijk cardiovasculair profi el*

• effectieve pijnverlichting en ontstekingsremming 
bij OA en RA1-4

(CELEBREX (200 mg per dag) verlicht de pijn bij artrose net zo goed als de maximumdosis naproxen)2,4

• voordelen met betrekking tot het optreden van 
GI-bijwerkingen ten opzichte van conventionele NSAID’s: 
- gunstiger GI-verdraagbaarheidsprofi el2,3,5,6

- minder ziekenhuisopnames wegens GI-bloedingen7,8

Geeft u het vertrouwen dat uw patiënten hun dagelijkse 
activiteiten kunnen hervatten.
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Vraagstelling Is de polyethyleenslijtage (PE slijtage)
voor crosslinkedPE (xLPE) lager dan voor conventio-
neel PE (convPE)?

Opzet Preklinische -in vitro- testen en een klinische
prospectief gerandomiseerde multicenter-studie.

Locatie Atrium MC Heerlen, Isala klinieken Zwolle en
Maasland ZH Sittard.

Patiënten 127 patiënten; gemiddelde leeftijd 63 jaar
(37-74). 

Interventie Preklinisch: basaal (bio)mechanische eigen-
schappen; heupsimulator (MTS).
Klinisch: 133 totale heupartroplastieken (ABG-II).
Cup: HA-gecoate metalen shell met PE-insert. Steel:
(on)gecementeerde steel: niet gecontroleerd. Kopje:
CoCr 28mm. De PE-insert werd gerandomiseerd naar
xLPE of convPE. 

Uitkomstmaat Prelinisch: basale eigenschappen en cu-
mulatief wear volume. Klinisch: lineaire en volumetri-
sche wear rates, radiologische wear parameters (radiolu-
centie, osteolyse, aseptische loslating, PE penetratie en
femorale hypertrofie).
Statistiek wear rates: Student t-test en Mann-Whitney U.

Resultaten Prelinisch: hogere ‘load at break’ voor xLPE,
cumulatief wear volume is voor xLPE na 10 miljoen cycli
32% lager dan voor convPE. Klinisch: 4.7 jaar (3-6)
follow-up; 99 van de 133 implantaten (74%)  beschik-
baar voor statistische bewerking: 6 dood, 2 steelwissels,
10 inadequte follow-up en 15 onvoldoende kwaliteit
Röntgenfoto’s (=100?): gebalanceerde groep voor basa-
le parameters. Op laatste follow-up: lineaire (mm/jr) en
volumetrische (mm3/jr) wear significant lager voor
xLPE (0.06 en 44) in vergleijking met convPE (0.08 en
60); een reductie van 33 en 28%; geen relatie met andere
parameters. Radiologisch had convPE een survival rate
van 92% en xLPE van 98% na 4.7 jaar.

Conclusies ‘Aanzienlijk bewijs’ dat xLPE een betere
klinisch resultaat geeft dan convPE: (1)minder wear, (2)
minder tekenen van osteolyse en (3) een hogere overle-
ving na 4.7 jaar follow-up.

Commentaar Karakteristieke ‘Acta-studie’ waarbij een
simpele vraagstelling (wat is beter?) na een compacte
verslaglegging een antwoord krijgt (we hebben een
winnaar). Bij de 3 onderdelen van de conclusie zijn op-
merkingen te maken:
Minder wear: Er wordt gerapporteerd over de gemid-
delde wear over de gehele meetperiode terwijl de jaar-
lijkse wear ook (juist) erg interessant is; nu is het onder-
scheid tussen kruip (creep, plastische deformatie) en
‘echte’ PE wear niet te maken. Er zijn recente data  die
aangeven dat bij convPE creep na implantatie ruwweg 3
jaar duurt, dan 3 jaar ‘steady state’ en dat pas na 6 jaar de
‘echte’ substantiële wear gemeten wordt.1 Dit zou
kunnen betekenen dat in de huidige studie vooral de
creep en niet wear gemeten is. 
Minder tekenen van osteolyse: de statistiek wordt wel
toegepast op wear rates maar niet op osteolysedata
waarmee een gefundeerde conclusie hierover niet
mogelijk is.
Hogere survival na 4.7 jaar (spreiding 3-6 jaar) follow-
up: zelfde argument als (2): geen statistiek. Verder zijn
het kortetermijnresultaten voor een wearstudie wellicht
minder bruikbaar. Er is niet tegemoet gekomen aan de
tweede regel van het abstract waarbij de indruk wordt
gewekt dat in deze studie de langetermijnresultaten van
xLPE worden gemeld. 
Samenvattend een uitstekend opgezette en helder be-
schreven studie waarbij echter nog niet is aangetoond
dat xLPE een klinisch voordeel heeft boven convPE;
het vervolgonderzoek van dit cohort is er één om naar
uit te kijken. 

1. Goosen JHM etal. Mid-term wear characteristics of an un-
cemented acetabelar component. JBJS 2005;87B:1475-9.

C.C.P.M. Verheyen

Nederlands onderzoek in buitenlandse tijdschriften

Crosslinked polyethylene compared to conventional polyethylene in total
hip replacement. 
C.H. Geerdink, B. Grimm, R. Ramakrishnan, J. Rondhuis, A.J. Verburg en A.J. Tonino.
Acta Orthop 2006; 77:719-25.
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Geachte redactie,

Gaarne willen wij reageren op enige opmerkingen die
zijn  gemaakt in de bespreking van ons artikel over de
mobile-bearing totale-enkelprothese voor inflammatoi-
re gewrichtsziekten, gepubliceerd in Amerikaanse editie
van de Journal of Bone and Joint Surgery (JBJS) (NTO
2006;13:198-9).1
Wij danken de redactie zeer dat zij dit artikel heeft uit-
gekozen voor bespreking. 
Het spreekt voor zich dat het beschrijven van zowel de
vroege als late resultaten, complicaties en de reden voor
falen geen eenvoudige stof is, zeker niet als er weinig
vergelijkingsmateriaal m.b.t. dit onderwerp gepubli-
ceerd is. De totale enkelprothese kenmerkt zich in ver-
gelijking tot andere kunstgewrichten in een aantal
opzichten door een zeer eigen problematiek. Daarom
kan een artikel over dit onderwerp niet anders dan
duidelijk verschillend van de standaard beschrijvingen
van de resultaten van kunstgewrichten. Zo is het vast-
leggen van de uitlijning van het enkel-achtervoetcom-
plex en de kwantificering van de mate van botverlies met
standaard röntgenopnames lastiger t.o.v. heup of knie
en nog niet uniform. Daarnaast is er regelmatig sprake
van een gecombineerde pathologie van enkel en achter-
voet, zowel preoperatief als postoperatief. Ook is het
aantal peroperatieve complicaties met de enkelprothese
relatief hoog, zowel in onze serie alsook in andere
artikelen. Desalniettemin hebben wij ons uiterste best
gedaan om de resultaten van ons 2-centrum materiaal
op een overzichtelijke wijze te presenteren, gerubri-
ceerd naar preoperatieve status, perioperatieve
problemen (al dan niet het lange termijnresultaat beïn-
vloedend), vroeg en laat resultaat, overleving van de
prothese en reden van falen. Naar onze mening hoeven
de geïnteresseerde lezers dan ook niet onnodig te
puzzelen waar alle kikkers zijn gebleven.
Verwisseling tussen patiënten en enkels in een van de
tabellen zoals gesuggereerd kan door ons niet worden
geconstateerd. Wel is in de laatste kolom van Tabel 1
een hinderlijke fout geslopen: man en vrouw zijn ver-
wisseld in de publicatie (wel correct door ons
ingediend). Een erratum hieromtrent is naar de JBJS

gestuurd. Voor de multivariate analyse is nagegaan of
het zinvol was te kijken naar het resultaat per operateur
en locatie, maar omdat de meeste enkels door een
beperkt aantal operateurs zijn geopereerd en omdat
Leiden zeven jaar later is begonnen dan Amsterdam is
dit als niet zinvol beschouwd en achterwege gelaten.
Onze studie is gestart in 1988, een tijd dat voor een
prospectieve follow-up studie geen informed consent
van de patiënt en ook geen toestemming van de
medisch ethische commissie (METC) was vereist. Wel
was het onze patiënten bekend dat hun gegevens
werden verzameld voor wetenschappelijk onderzoek.
De meeste internationale orthopedische tijdschriften
vereisen nu wel een door de  METC goedgekeurd on-
derzoeksprotocol voordat tot acceptatie kan worden
overgegaan. Om die reden is het onderzoeksprotocol
alsnog door de METC van beide instellingen getoetst
en geaccordeerd.
In ons materiaal hadden 8 enkels een preoperatieve
varus van ≥10º en 9 enkels een preoperatieve valgus van
≥10º. Van de varusenkels zijn er 2 gereviseerd, van de
valgusenkels 3. Een verschil in overleving kon door ons
niet worden geconstateerd en werd daarom -mede
vanwege de kleine aantallen in deze 2 subgroepen- niet
expliciet vermeld.
De 8-jaarsoverleving van 93.5% (95%-betrouwbaarheid
76-100%) met de Buechel-Pappas prothese in een serie
met voornamelijk posttraumatische artrose en van
87.9% (95% betrouwbaarheid 66-100%) met de STAR
prothese in een serie met gemengde pathologie is niet
afwijkend van de overleving met de Buechel-Pappas
prothese in onze serie: 88,7% (95% betrouwbaarheid
81-96%).2,3

H.C. Doets, R. Brand en R.G.H.H. Nelissen 

1. Doets HC, Brand R, Nelissen RGHH. Total ankle arthropla-
sty in inflammatory joint disease with use of two mobile-
bearing designs. J Bone Joint Surg Am. 2006; 88A:1272-84.

2. Buechel FF Sr, Buechel FF Jr, Pappas MJ. Ten-year evalu-
ation of cementless Buechel-Pappas meniscal bearing total
ankle replacement. Foot Ankle Int. 2003;24:462-72.

3. Wood PLR, Deakin S. Total ankle replacement. The results
in 200 ankles. J Bone Joint Surg Br. 2003;85B:334-41.
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Meer dan twee derden van de Europese patiënten die een knieoperatie ondergaan, 
zijn vrouwen. Na intensief onderzoek is Zimmer erin geslaagd om de specifieke 
onderscheidende kenmerken van de vrouwelijke anatomie in een nieuw geslachts-
specifiek implantaat te verwerken: de NexGen® Gender Solutions™ Knee. Het is 
het eerste knie implantaat dat speciaal ontwikkeld is voor vrouwen. De specifieke 
design kenmerken richten zich op klachten die voornamelijk bij vrouwelijke pa tiënten 
kunnen voorkomen, zoals “anterior overstuffing”, “patellar maltracking” en “post-
operatieve anterior” knieklachten. Zimmer Gender Solutions – it’s all about shape.

©2006 Zimmer GmbH

Vrouwen en mannen  
zijn verschillend.
Dit simpele feit leidt tot een 
uitzonderlijke innovatie.

Zimmer Netherlands B.V.
Blaeulaan 60, 3528 AD  Utrecht
P.O. Box 3070, 3502 GB Utrecht
www.gendersolutions.zimmer.com
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De patiëntenfolders die in onlangs zijn verschenen, zijn
voor NOV-leden ook als Word-document beschikbaar.
Zo kunt u de teksten bijvoorbeeld plaatsen in de huisstijl
van uw maatschap en/of overnemen op uw website. 
Elke folder als geheel is voorzien van het NOV-
keurmerk. Wanneer u delen van de folderteksten
gebruikt, teksten redigeert en/of andere teksten
toevoegt, vervalt het NOV-keurmerk.
U kunt de Word-documenten via email opvragen bij het
secretariaat van de NOV (nov@orthopeden.org). 

De Commissie Patiëntenvoorlichting (bestaande uit F.J.
van Oosterhout, C.M. Douw, L. Riemens (SPO), G.
Kuijer en C.R. van der Togt) heeft de eerste serie van 14
nieuwe folders opgesteld. Een aantal oude folders is
geüpdate, een aantal is nieuw opgesteld (op basis ook
van AAOS-materiaal). Bij de totstandkoming is veelvul-
dig gebruik gemaakt van de expertise van de verschillen-
de werkgroepen van de NOV. Vandaar dat het NOV-
keurmerk op elke folder prijkt.

Verenigingsnieuws

Patiëntenfolders ook als Worddocument beschikbaar

Aansluitend op de eerdere DBC-ledensessies wordt op
dinsdag 16 januari 2007 om 19.00 uur in Hotel
Mercure te Nieuwegein wederom een avond over de
DBC-ontwikkelingen georganiseerd. Uitdrukkelijk
worden weer vertegenwoordigers van alle maatschap-
pen, afdelingen en vakgroepen uitgenodigd. U bent
welkom vanaf 18.30 uur (soep en broodjes). Het
programma start om 19.00 uur.

De avond wordt verzorgd door de BBC. Zoals u weet
bestaat deze vanaf 12 oktober jl. uit de volgende leden:
J.J.J. van der List (voorzitter a.i.), J.J. Caron, M.J. de
Vos, H.J. Kooijman, E.W. van Laarhoven, H.W.J. Koot
en Dr H.W.B. Schreuder (secretaris).

Het programma wordt weer opgesteld op basis van de

door u ingezonden vragen en knelpunten. Graag
verzoeken wij u deze te zenden naar dbc@orthope-
den.org. Ook kunt u zich via dit e-mailadres aanmelden. 

De agenda is als volgt:

1. Opening en mededelingen 
2. Stand van zaken DBC (onderhoud, nieuwe DBC,
vereenvoudiging etc) 
3. Urentarief 
4. Vragen uit de orthopedische praktijk 
5. Wat verder ter tafel komt. 
Mocht u vragen hebben n.a.v. deze mail graag reageren
naar nov@orthopeden.org.

Dr H.W.B. Schreuder, secretaris BBC

4e Informatiebijeenkomst voor de NOV-leden/maatschappen-afdelingen
over de DBC’s op 16 januari 2007

Bij voldoende respons (minimaal 20-25 personen) zal de
CIA met de GAV in het voorjaar van 2007 haar 7e cursus
Deskundigheidsbevordering Medisch Specialistische
Expertises organiseren. Het gaat om een cursus van 2 x 2
dagen. De cursus wordt afgesloten met een toets. 
Geïnteresseerden worden opgeroepen zich te melden
bij het secretariaat van de CIA, t.a.v Jan Postma
(j.postma@vvaa.nl). Graag verzoeken wij u daarbij een

voorkeur uit te spreken voor 2 maal een donderdag en
vrijdag aansluitend of 2 maal een vrijdag en zaterdag
(tot ± 15.00 uur) aansluitend.
De totale kosten (cursus, catering en verblijf) bedragen
naar verwachting: ± € 1350,- voor orthopaedisch chi-
rurgen en € 800,- voor AIO's. 

Dr Ph.J. Edixhoven,voorzitter CIA

Oproep aan de leden van de NOV
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De CIA heeft vanuit de interdisciplinaire Werkgroep
MSR, een Concept-Richtlijn Medisch Specialistische
Rapportage opgesteld. Deze conceptrichtlijn gaat over
normen waaraan medisch specialistische onderzoeken
en expertiserapporten op het gebied van letselschade
moeten voldoen. Deze richtlijn vormt een aanvulling op
de eigen richtlijnen van de respectievelijke verenigingen.

Tijdens de Algemene Vergadering van 12 oktober jl.
heeft de voorzitter van de CIA (Dr Ph.J. Edixhoven)
een toelichting gegeven. Deze is in te zien op het
besloten deel van de NOV website.

Alhoewel het NOV-bestuur van harte instemt met het
initiatief als zodanig, meent zij wel een aantal kantteke-
ningen bij dit concept te moeten plaatsen:
Hoofdstuk 1, Artikel 2: Het bestuur vindt het ten prin-

cipale ongewenst dat de expert ook gekwalificeerd
genoemd wordt als deze niet geregistreerd is als ortho-
pedisch chirurg. Er kan dan naar de mening van het
bestuur dan geen sprake zijn van een orthopedische
expertise.
Hoofdstuk 1, Artikel 4: Aanbevelen dat de expertiseren-
de specialist is gecertificeerd dan wel ge(her)registreerd,
is niet voldoende; dit dient een eis te zijn.
Hoofdstuk 1, Artikel 9: Analoog aan de eerdere artikels
dient vereist te worden dat de expert praktiseert (en dus
geregistreerd is).

Graag wordt eenieder verzocht desgewenst commen-
taar te leveren op de richtlijn. Graag verwijzen wij u
daarvoor naar de bijlage. Deze richtlijn wordt geagen-
deerd voor de AV op 1 februari 2007. Uw commentaar
kunt u sturen naar de NOV (nov@orthopeden.org).

Nieuws over de Medisch Specialistische Richtlijn en verzoek om input
10 november 2006 

Medische vragen over een Pfizer geneesmiddel? Bel gratis 0800-MEDINFO (633 46 36) of kijk voor meer informatie over CELEBREX op www.celebrex.nl.
Referenties: 
1. McKenna F et al. Celecoxib versus diclofenac in the management of osteoarthritis of the knee. A placebo-controlled, randomised, double-blind comparison. Scand J Rheumatol 2001; 30:11-18. 2. Bensen WG et al. Treatment of osteoarthritis with celecoxib, a cyclooxygenase-2 inhibitor: a randomized controlled trial. Mayo Clin Proc 1999; 
74:1095-1105. 3. Emery P et al. Celecoxib versus diclofenac in long-term management of rheumatoid arthritis: randomised double-blind comparison. Lancet 1999; 354:2106-2111. 4. Kivitz A.J et al. Comparative efficacy and safety of celecoxib and naproxen in the treatment of osteoarthritis of the hip. J. int. Med. Res. 2001;29:467-79. 5. 
Deeks JJ et al. Efficacy, tolerability, and upper gastrointestinal safety of celecoxib for treatment of osteoarthritis and rheumatoid arthritis: systematic review of randomised controlled trials. BMJ 2002; 325:619- 623. 6. Moore RA et al. Tolerability and adverse events in clinical trials of celecoxib in osteoarthritis and rheumatoid arthritis: systematic 
review and meta-analysis of information from company clinical trial reports. Arthritis Research & Therapy 2005; 7:R644-R665. 7. Mamdani M et al. Observational study of upper gastrointestinal haemorrhage in elderly patients given selective cyclo-oxygenase-2 inhibitors or conventional non-steroidal anti-inflammatory drugs. BMJ 2002; 325:624-
627. 8. Nørgård B et al. COX-2-selective inhibitors and the risk of upper gastrointestinal bleeding in high-risk patients with previous gastrointestinal diseases: a population-based case-control study. Aliment Pharmacol Ther 2004;19:817-825. Verkorte productinformatie Celebrex (februari 2006) Samenstelling: Celebrex 100 mg en 
Celebrex 200 mg capsules bevatten respectievelijk 100 en 200 mg celecoxib. Indicaties: Symptomatische behandeling van artrose of reumatoïde artritis. De beslissing om een selectieve COX-2-remmer voor te schrijven dient gebaseerd te zijn op een beoordeling van het totale risico van de individuele patiënt. Farmacotherapeutische 
groep: Selectieve COX-2 (cyclo-oxygenase-2) remmers, ATC-code: M01AH01. Dosering: Artrose: 200 mg eenmaal daags of in twee doses verdeeld over de dag. Bij sommige patiënten kan 200 mg tweemaal daags de werkzaamheid verhogen. Reumatoïde artritis: 200 mg per dag in twee doses verdeeld over de dag. De dosis kan 
indien nodig later verhoogd worden tot 200 mg tweemaal daags. Voor beide indicaties geldt dat bij uitblijven van een toename van het therapeutisch effect na twee weken andere therapeutische opties overwogen dienen te worden. Zie verder rubriek Waarschuwingen. Voor doseringen bij speciale patiëntengroepen wordt verwezen naar 
de volledige productinformatie. Contra-indicaties: Voorgeschiedenis van overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de hulpstoffen. Bekende overgevoeligheid voor sulfonamiden. Actief ulcus pepticum of gastro-intestinale bloeding. Patiënten bij wie astma, acute rhinitis, neuspoliepen, angioneurotisch oedeem, 
urticaria of allergie-achtige reacties zijn opgetreden na gebruik van acetylsalicylzuur of NSAIDs, waaronder COX-2 remmers. Zwangerschap en vrouwen die zwanger kunnen worden, tenzij een effectieve methode van anticonceptie wordt gebruikt. Borstvoeding. Ernstige leverdysfunctie (serumalbumine < 25 g/l of Child-Pugh score ≥ 10). 
Patiënten met een geschatte renale creatinineklaring van < 30 ml/min. Infl ammatoire darmziekte. Congestief hartfalen (NYHA II-IV). Aangetoonde ischemische hartziekte, perifeer arterieel vaatlijden en/of cerebrovasculaire ziekte. Waarschuwingen/ voorzorgen: Bij patiënten behandeld met celecoxib zijn complicaties (perforaties, 
ulcera of bloedingen) van het bovenste deel van het maagdarmkanaal opgetreden, in sommige gevallen met fatale afl oop. Voorzichtigheid is geboden bij de behandeling van patiënten die het meeste risico lopen om een gastro-intestinale complicatie met NSAIDs te ontwikkelen: ouderen, patiënten die tegelijk een ander NSAID of 
acetylsalicylzuur gebruiken of patiënten met een voorgeschiedenis van gastro-intestinale aandoeningen. Er is een extra verhoging van het risico op gastro-intestinale bijwerkingen (gastro-intestinale ulceratie of andere gastro-intestinale complicaties) wanneer celecoxib tegelijk met acetylsalicylzuur (zelfs in lage doses) wordt ingenomen. 
Een signifi cant verschil in gastro-intestinale veiligheid tussen selectieve COX-2 remmers + acetylsalicylzuur en NSAIDs + acetylsalicylzuur is niet aangetoond in klinische langetermijnstudies. Een verhoogd aantal ernstige cardiovasculaire voorvallen, voornamelijk myocardinfarct, werd vastgesteld in een placebogecontroleerde 
langetermijnstudie bij personen met sporadische adenomateuze poliepen behandeld met celecoxib in doses van 200 mg tweemaal daags en 400 mg tweemaal daags in vergelijking met placebo. Aangezien de cardiovasculaire risico’s van celecoxib kunnen toenemen met de dosis en duur van de blootstelling, dient de kortst mogelijke 
behandelingsduur en de laagste effectieve dagdosis toegepast te worden. De behoefte van de patiënt aan symptomatische pijnverlichting en zijn respons op de behandeling dienen regelmatig geherevalueerd te worden, vooral bij patiënten met artrose. Patiënten met signifi cante risicofactoren voor cardiovasculaire voorvallen (bv. 
hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mellitus, roken) dienen slechts behandeld te worden met celecoxib na zorgvuldige overweging. Gezien het ontbreken van een effect op de bloedplaatjesaggregatie zijn selectieve COX-2 remmers geen substituut voor acetylsalicylzuur ter profylaxe van trombo-embolische cardiovasculaire ziekten. 
Daarom dienen behandelingen met aggregatieremmers niet gestopt te worden. Celecoxib dient met voorzichtigheid gebruikt te worden bij patiënten met een voorgeschiedenis van hartfalen, linkerventrikeldysfunctie of hypertensie en bij patiënten met een bestaand oedeem. Voorzichtigheid is ook vereist bij patiënten die diuretica gebruiken 
of bij wie anderszins een risico op hypovolemie bestaat. Ouderen, bij wie een verminderde lever- of nierfunctie en vooral hartdisfunctie vaker voorkomt, dienen onder gepast medisch toezicht te blijven. Indien patiënten gedurende de behandeling een verslechtering vertonen van één van de bovengenoemde orgaansysteemfuncties, 
dienen gepaste maatregelen te worden genomen en dient het stopzetten van de behandeling met celecoxib te worden overwogen. Patiënten die bekend zijn zwakke CYP 2C9 metaboliseerders te zijn, dienen met voorzichtigheid behandeld te worden. Ernstige huidreacties, waarvan sommige fataal, waaronder exfoliatieve der-matitis, 
syndroom van Stevens-Johnson en toxische epidermale necrolyse werden zeer zelden gerapporteerd bij patiënten die celecoxib toegediend kregen (zie rubriek bijwerkingen). Patiënten lijken het grootste risico van deze reacties te lopen aan het begin van de behandeling: de eerste symptomen van de reactie traden in de meeste gevallen 
op in de eerste maand van de behandeling. Ernstige overgevoeligheidsreacties (anafylaxie en angio-neurotisch oedeem) zijn gemeld bij patiënten die celecoxib toegediend kregen. Patiënten met een voorgeschiedenis van allergie voor sulfonamiden of met allergie voor een ander geneesmiddel kunnen een groter risico lopen ernstige 
huidreacties of overgevoeligheidsreacties te ontwikkelen. De behandeling met celecoxib dient gestaakt te worden bij de eerste tekenen van huiduitslag, mucosalaesies of enig ander teken van overgevoeligheid. Celecoxib kan koorts en andere tekenen van ontsteking maskeren. Bij patiënten die tegelijkertijd werden behandeld met 
warfarine zijn ernstige bloedingen opgetreden. Voorzichtigheid is geboden wanneer celecoxib tegelijk toegediend wordt met warfarine of andere orale anticoagulantia. Celebrex capsules bevatten lactose. Patiënten met de zeldzame erfelijke aandoeningen van galactose-intolerantie, Lapp-lactase defi ciëntie of glucose-galactose 
malabsorptie mogen dit geneesmiddel niet gebruiken. Bijwerkingen: Vaak (≥1/100, <1/10): sinusitis, bovenste luchtweginfectie, slapeloosheid, duizeligheid, faryngitis, rhinitis, buikpijn, diarree, dyspepsie, fl atulentie, huiduitslag en perifeer oedeem/ vochtretentie. Soms (≥1/1000, <1/100): urineweginfectie, anemie, hyperkaliëmie, angst, 
depressie, vermoeidheid, wazig zien, hypertonie, paresthesie, oorsuizen, myocardinfarct, hartfalen, palpitaties, hypertensie, verergering van hypertensie, hoest, dyspnoe, constipatie, eructatie, gastritis, stomatitis, braken, verergering van gastro-intestinale ontsteking, abnormale leverfunctie, urticaria, beenkrampen, verhoogd SGOT en 
SGPT, verhoogde creatininespiegels en verhoogd ureumgehalte. Zelden (≥1/10000, <1/1000): leukopenie, trombocytopenie, ataxie, smaakverandering, ischemische beroerte, duodenum-, maag-, slokdarm-, intestinale en colonulceratie, dysfagie, darmperforatie, oesofagitis, melaena, alopecia en fotosensibiliteit. Meldingen afkomstig 
van de postmarketing surveillance omvatten hoofdpijn, misselijkheid en artralgie, alsook de volgende zeer zeldzame (<1/10.000, waaronder geïsoleerde gevallen): pancytopenie, ernstige allergische reacties, anafylactische shock, verwardheid, hallucinaties, verergering van epilepsie, aseptische meningitis, ageusie, anosmie, verminderd 
gehoor, vasculitis, bronchospasmen, , gastro-intestinale bloeding, acute pancreatitis, (verergering van) colitis, hepatitis, geelzucht, leverfalen, angioneurotisch oedeem, exfoliatieve dermatitis, erythema multiforme, syndroom van Stevens-Johnson, epidermale necrolyse, , myositis, acute nierinsuffi ciëntie, interstitiële nefritis en niet-
gespecifi ceerde menstruele stoornissen. Afl everingsstatus: U.R. Registratienummers: RVG 25053/4. Vergoeding en prijzen: Celebrex wordt volledig vergoed binnen het GVS. Voor prijzen wordt verwezen naar de Z-index taxe. Voor medische informatie over dit product belt u met 0800-MEDINFO (6334636). De 
volledige productinformatie (SPC van 9 februari 2006) is op aanvraag verkrijgbaar bij de registratiehouder: Pfi zer bv, Postbus 37, 2900 AA Capelle a/d IJssel.

Postbus 37
2900 AA  Capelle aan de IJssel
www.pfizer.nl

Relieving pain. Empowering lives.

CEL-06-007

VERKORTE PRODUCTINFORMATIE

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
verschijnselen van ontsteking bij acute jichtartritis. De beslissing 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. Reumatoïde artritis, de
aanbevolen dosis is 90 mg eenmaal daags. Acute jichtartritis, de aanbevolen dosis is 
120 mg eenmaal daags en moet alleen voor de acute symptomatische periode worden
gebruikt met maximaal 8 dagen behandeling. De aanbevolen dosering bij elke indicatie
is tevens de maximale dosering voor die indicatie.
Aangezien de cardiovasculaire risico's van etoricoxib kunnen toenemen met de dosis en
duur van de blootstelling, dient de kortst mogelijke behandelingsduur en de laagste
effectieve dagdosis toegepast te worden. De behoefte van de patiënt aan
symptomatische pijnverlichting en zijn respons op de behandeling dienen periodiek
worden geherevalueerd te worden, in het bijzonder 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 acetylsalicylzuur of
andere NSAIDs hebben ontwikkeld; zwangerschap en borstvoeding; kinderen en

adolescenten beneden 16 jaar; een inflammatoire darmziekte; congestief hartfalen
(NYHA II-IV); patiënten met niet voldoende gereguleerde hypertensie; aangetoonde
ischemische hartziekte, perifeer arterieel vaatlijden en/of cerebrovasculaire ziekte.

Waarschuwingen/voorzorgen 
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een voorgeschiedenis van gastro-intestinale
aandoeningen, zoals ulceratie en GI-bloeding. Het risico op gastro-intestinale
bijwerkingen neemt verder toe als etoricoxib gelijktijdig wordt gebruikt met
acetylsalicylzuur (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 klinische studies suggereren dat het gebruik van
geneesmiddelen uit de klasse van de selectieve COX-2-remmers gepaard kan gaan met
een verhoogd risico op trombotische voorvallen, in het bijzonder myocardinfarct en
beroerte ten opzichte van placebo en sommige NSAIDs. Aangezien de cardiovasculaire
risico's van etoricoxib kunnen toenemen met de dosis en duur van de blootstelling, dient
de kortst mogelijke behandelingsduur en de laagste effectieve dagdosis toegepast 
te worden.
Patiënten met belangrijke risicofactoren voor cardiovasculaire voorvallen (b.v.
hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mellitus, roken) dienen slechts na zorgvuldige
overweging te worden behandeld met etoricoxib.
Gezien het ontbreken van een plaatjesremmend effect zijn COX-2-selectieve remmers
geen substituut voor acetylsalicylzuur ter profylaxe van trombo-embolische
cardiovasculaire ziekten. Daarom dienen behandelingen met aggregratieremmers niet
gestopt te worden. 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 sommige
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 alternatieve behandeling
worden overwogen.
Als tijdens de behandeling bij patiënten de functie van een van de bovengenoemde
orgaansystemen achteruitgaat, dienen passende maatregelen genomen te worden en
dient stopzetting van de behandeling met etoricoxib te 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 etoricoxib bij
patiënten met dehydratie. Etoricoxib kan koorts en andere ontstekingsverschijnselen
maskeren.
Via post-marketing surveillance werden ernstige huidreacties, waarvan sommige fataal,
waaronder exfoliatieve dermatitis, syndroom van Stevens-Johnson en toxische
epidermale necrolyse zeer zelden gerapporteerd in verband met het gebruik van NSAIDs,
waaronder etoricoxib en enkele selectieve COX-2-remmers.
De hoeveelheid lactose in iedere tablet is waarschijnlijk niet voldoende om
intolerantieverschijnselen op te wekken.

Interacties 
Warfarine, ACE-remmers, angiotensine II-antagonisten, cyclosporine of tacrolimus,
lithium, methotrexaat, ethinylestradiol/norethindron, digoxine, rifampicine,
hormoonsubstitutie. 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, griepachtige
aandoening.

Afleverstatus
UR

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

januari 2006

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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Richtlijnen voor auteurs 

(versie oktober 2005)

1. Kopij en illustraties worden in enkelvoud ingezonden.

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Kopij en illustraties worden ingezonden aan het redactieadres:
dr. A. de Gast, hoofdredacteur
Vrije Universiteit Medisch Centrum
de Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam
020-4442987 (werk), 030-6970970 (privé)
redactie-ntvo.org@vumc.nl

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

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

2007

16.1 DBC-sessie NOV leden. Hotel Mercure, Niewegein: Inl: dr. H.W.B. Schreuder, 
nov@orthopeden.org

26.1 5th Groninger Sports Medicine Symposium. UMC Groningen. 
Inl: paog@wenckebach.umcg.nl / www.wenckebachinstituut.nl

1-2.2 Jaarcongres NOV, World Trade Centre, Rotterdam. Inl.: www.excelcs.nl

09.2 CCOC Innovaties en complicaties prothesiologie heup en knie. AMC Amsterdam. 
Inl : M.C.Hornstra_Moedt@lumc.nl / www.boerhaavenet.nl

13-14.2 A.I.O.D. Basiscursus Osteosynthese, Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist. 
Inl.: info@aiod.nl, www.aiod.nl, of tel. 0418-569897

14-18.2 AAOS 74th Annual Meeting. San Diego, USA. Inl: www.aaos.org

17.3 CCOC Sportletsels van de onderste extremiteit. AMC Amsterdam. 
Inl : M.C.Hornstra_Moedt@lumc.nl / www.boerhaavenet.nl

17-19.4 AO Advances Symposium  ‘Management of Osteoporotic Fractures in Geriatric Patients’. 
Inl: www.ao-nederland.nl

9-12.5 5th International Symposium on The diabetic Foot. Noordwijkerhout. 
Inl:  info@convenience-cm.nl / www.diabeticfoot.nl

11.5 Voorjaarsvergadering NOV. Jaarbeurs Utrecht. Inl: www.excelcs.nl   

11-15.5 8th EFORT Congress. Florence, Italië. Inl: www.efort.org

20-23.5 Current Concepts of Joint Replacement, Spring Meeting. Las Vegas, USA. Inl: www.ccjr.com

27-31.5 6th Biennial International Society of Arthroscopy, Knee Surgery and Orthopaedic Sports Medicine
Congress. Florence, Italie. Inl: www.isakos.nl

2-6.10 EuroSpine 2007; Brussel, Belgie. Inl: www.eurospine2007.com

7-10.11 6th Interdisciplinary World Congress on Low Back and Pelvic Pain. Barcelona, Spanje. 
Inl: www.congresslbp.com

* verdere informatie beschikbaar op besloten deel website NOV: www. orthopeden.org/net
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Mathys Orthopaedics B.V. • Dolderseweg 2 • NL-3712 BP Huis ter Heide 

Tel. +31 (0)30 693 45 90 • Fax +31 (0)30 693 45 99 • info.nl@mathysmedical.com • www.mathysmedical.com

Ons antwoord
• RM Pressfit Metal-Metal
• Metal-Metal Head (32–36mm)
• twinSys

Uw wensen
• uitstekende lange termijn resultaten
• geen slijtage van polyethyleen
• maximale ROM
• goede primaire en snelle secundaire 

stabiliteit
• geen stress shielding

twinSys en RM Pressfit
Optimale ROM met 36mm kop



Vanguard™
designed like no other! 

■  Geschikt bij alle verschillende patiënt 

‘Q-angles’

■    Optimale ROM tot 145º met primaire 

botzaagsneden

■    Maximale per-operatieve fl exibiliteit 

van instrumentarium en implantaten

■    Oók geschikt voor uw jonge patiënten

Spine Trauma Care Concepts BioLogics Cement Joint Replacement 

Kijk op www.biomet.nl voor meer informatie

of bel (078) 629 29 29 voor een demonstratie.

www.biomet.nl
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