
December 2007, Vol. 14, Nummer 4

rthopaedieO
Nederlands Tijdschrift
  voor

Officieel orgaan van de     Nederlandse Orthopaedische 
Vereniging



*

Allofit™ Hip Acetabular System
All tribological options*

•  Equatorially oversized press-fit for excellent  
primary stability

•  Unique macrostructured surface design  
enhances secondary stability

•  Clinical experience in more  
than 130,000 surgeries  
since 19931

•  Larger articulation  
diameters  
increase ROM2  
and joint  
stability

Quality has substance. Quality provides security, security breeds 
trust. Long-term results are the ultimate measure of success.  
Zimmer markets products that have proven themselves long term.

Apart from conventional polyethylene liners, the Allofit System features materials with  
advanced tribological properties, such as Metasul® Metal-on-Metal, Cerasul® Ceramic-on-
Ceramic Solutions, and Durasul® Highly Cross-linked Polyethylene, which extend  
the life of the implant. Alpha liners, both hooded and neutral, come with a range of arti-
culating surfaces in various sizes.

1 Zimmer internal data. 2 ROM: Range of Motion. © 2007 Zimmer GmbH

Zimmer Netherlands B.V.
Blaeulaan 60, 3528 AD Utrecht
zimmer.nederland@zimmer.com
www.zimmer.com

ZIM_ADV_Allofit_e_205x275.indd   1 21.11.2007   16:33:17 Uhr



Aan het eind van het jaar is het steeds weer goed het digitale archief 
van het Tijdschrift goed op te bergen. Kwam daarmee tot de ontdek-
king dat ik inmiddels mijn eerste lustrum als hoofdredacteur er op heb 
zitten. Met heel veel plezier heb ik dat gedaan en met evenveel plezier 
weet ik dat ik nog heel veel ga doen voor het Tijdschrift. De volledige 
digitalisering is echt een feit geworden. Alle manuscripten en afbeel-
dingen worden digitaal aangeleverd en na bewerking digitaal aan de 
uitgever aangeboden voor de productie van…. de gedrukte versie. Ik ben 
daar overigens nog steeds een voorstander van. Niets leest en bladert 
zo lekker als een tijdschrift op je schoot. Hiermee bereiken we ook de 
leden die geen enkele affiniteit hebben met computers (al vraag ik mij 
af hoe die als orthopedisch chirurg kunnen overleven) of de collegae 
met schermdyslexie (als zoiets bestaat). Daarnaast is de gedrukte ver-
sie een mooi visitekaartje. Denk er eens over om het NTvO uit te delen 
aan huisartsen of fysiotherapeuten met wie u samenwerkt. Er zijn vast 
liefhebbers voor. Draag ze uit aan studenten die u wilt enthousiasmeren 
voor het vak orthopedie of verzin er iets anders nuttigs mee. Voor naslag 
maakt u inmiddels toch gebruik van de website van het Tijdschrift.
De website van het NTvO onderschrijft de digitale ontwikkeling nog 
verder. De website maakt het mogelijk bepaalde onderdelen van publi-
caties tot leven te laten komen. De primeur van de bewegende beelden 
is voor collegae van der Sluijs en Witbreuk, ze tonen u de rol van de 
wekedelenmanchet van het skelet bij de repositie fracturen. Ga naar de 
website van het NTvO (www.ntv-orthopaedie.nl)  en klik op de button 
‘Interactief’.

De huidige editie van het Tijdschrift staat weer boordevol noemens-
waardige artikelen. Misschien wat lang van stof maar onontbeerlijk om 
mee-te-kunnen-praten is het artikel van Miedema et al. In de moderne 
terminologie voor musculoskeletale klachten van de bovenste extremi-
teit is er na RSI een nieuwe term: CANS. Lees het expertpanelonderzoek 
om er achter te komen wat de term CANS precies inhoudt. Jansen en 
van Arkel strijden met Sturkenboom en van der List om een plekje op 
het schouderdak. De eersten beschrijven een moderne techniek voor de 
artroscopisch geassisteerde repositie en fixatie van acromioclaviculaire 
luxaties, Sturkenboom en van der List beschrijven 6 patiënten met een 
acromionfractuur. Hoewel de discussie van het laatste artikel sterker 
had gekund vond ik het vanwege de relatieve zeldzaamheid van dit letsel 
toch de moeite waard om te publiceren. Wessels et al. beschrijven hun 
ervaringen met het artroscopisch herstellenvan rotator cuffscheuren. 
Met hun prospectieve serie van 70 patienten worden de eerste schreden 
gezet op weg naar het in kaart brengen van deze relatief nieuwe tech-
niek binnen de Nederlandse orthopedie. Tot slot beschrijft Keurentjes de 
breuk van een cementspacer bij een ‘two-stage’-revisie van een geïnfec-
teerde totaleknieprothese.

Rest mij u prettige feestdagen en een uitstekend 2008 te wensen. Voor 
het Tijdschrift gaat er weer het een en ander gebeuren. In 2008 wordt 
een manuscriptenoffensief opgestart om collegae (maar bovenal aios) 
te stimuleren meer manuscripten in te sturen. Dat zal een goede impuls 
betekenen voor het redactieproces en de mogelijkheden gaan bieden 
voor een brede peer review. In de volgende editie meer hierover.

Arthur de Gast, hoofdredacteur
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Additioneel materiaal bij dit artikel vindt 
u op de website www.ntv-orthopaedie.nl
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De Nederlandse Orthopaedische Vereniging werd op  
1 mei 1898 in Amsterdam opgericht.

De Vereniging heeft als doel: 
- Het bevorderen van studie en het verbreiden van 
kennis van de conservatieve en operatieve ortho-
pedie onder artsen.

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

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

Beweringen en meningen geuit in de artikelen en medede-
lingen in deze publikatie zijn die van de auteur(s) en niet 
(noodzakelijkerwijs) die van de redactie. Grote zorgvuldig-
heid wordt betracht bij de samenstelling van de artikelen. 
Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd 
voorkomen worden. Met het oog hierop en omdat de ontwik-
kelingen in de medische wetenschap snel voortschrijden,  
wordt de lezer aangeraden onafhankelijk inlichtingen in te  
winnen en/of onderzoek te verrichten wat betreft de ver-
melde diagnostische methoden, doseringen van medicijnen, 
enz. De redactie wijst elke verantwoordelijkheid of aan-
sprakelijkheid voor (de juistheid van) dergelijke gegevens 
van de hand en garandeert noch ondersteunt enig produkt of 
enige dienst geadverteerd in deze publikatie, noch staat de  
redactie garant voor enige door de vervaardiger van derge-
lijke produkten gedane bewering.
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Inleiding

Een van de pijlers van de fractuurbehandeling 
is: ‘adequate repositie en adequate fixatie’. Dit 
stukje gaat over het eerste en wel uitsluitend over 
de techniek van het reponeren van fracturen. Hier 
vindt u verhalen uit de oude doos nogmaals in een 
‘high tech’ versie gepresenteerd, want de theorie 
achter de reposities is natuurlijk al langer bestu-
deerd. Böhler (interbellum, Duitsland), hoogstens 
nog goed voor een meewarig glimlachje, maakte 
Figuur 1 en hield zich al bezig met welke ‘onzicht-
bare’ factor helpt of stoort bij de perfecte repositie. 
De rol van de weke delen bij het reponeren willen 
we u met 2 video-illustraties tonen. In onderstaand 
artikel zijn figuren en screenshots van de filmpjes 
opgenomen, deze bewegende beelden bekijkt u op 
de internetsite van het Nederlands Tijdschrift voor 
Orthopedie (www.ntv orthopaedie.nl).

Dislocatie en reductie

Röntgenonderzoek bevestigt de fractuur. Het 
mentale beeld dat we van het fractuurprobleem 
hebben is hierdoor gevormd. Maar röntgenologisch 
onzichtbaar zitten rond een fractuur weke delen: 
periost, peeskokers, pezen, spieren. Vooral bij 
kinderen en jong volwassenen zijn de weke delen 
stevig en het zijn deze röntgenologisch onzichtbare 
weke delen die uw helpen of hinderen een goede 
reductie te krijgen. Bij het reduceren willen we de 
opgetreden dislocatie corrigeren en wel alle ver-
schillende aspecten: angulatie, rotatie, verkorting 
en verschuiving. Angulatie en rotatie zijn relatief 
makkelijk, maar juist door de weke delen zijn de 
verkorting en verschuiving soms lastig te corrigeren.

Reductie en weke delen
Kijk naar het linker deel van het drieluik uit Böhler 
(Figuur 1). Om de schuine fractuur door lengte-
tractie te corrigeren is een verlenging voorbij de 
normale lengte nodig: alleen dan lukt het de punt 
van het ene fragment onder de andere te brengen. 
Dat verlengen lukt als de weke delen zwak zijn, 
hetzij door de hoge leeftijd, of door een extreem 
letsel want de wekedelenschade varieert natuur-

lijk van minimaal tot fors. Maar als deze stevig zijn 
en maar aan 1 kant zijn gescheurd  (in de figuur 
aan de onderkant) dan lukt dat verlengen niet, 
zoals getoond in het rechter deel van Figuur 1. 
Anguleren in de richting van de fractuur dislocatie 
is bij een stevige mantel essentieel. Maak bij de 
reductie gebruik van de intacte wekedelenkoker, 
hier aan de bovenzijde (niet afgebeeld in de figuur) 
en zijkant (wel afgebeeld) van het bot. Door het 
fractuurmechanisme na te bootsen en te anguleren 
in de richting van het trauma komt er ruimte in 
de intacte mantel en door dan in geanguleerde 
toestandlengte tractie uit te oefenen, wordt het 
mogelijk een exacte repositie uit te voeren, (zie 
het midden deel van fig 1) Er kan bij de manoeuvre 
niet te veel verlengd worden omdat op een gegeven 
moment de wekedelenmantel op hun oorspronke-
lijke lengte zijn. Als deze strak staat komt door het 
de-anguleren de fractuur op zijn plaats.

Fracturen bij kinderen - de rol van de weke delen bij 
de repositie verduidelijkt met twee video-illustraties

J.A. van der Sluijs en M.M.E.H. Witbreuk

Voor een goede repositie van fracturen is het belang te beseffen dat de weke delen in het fractuurgebied een repositie 
kunnen vergemakkelijken dan wel verhinderen. Dit artikel geeft een kort praktisch overzicht over de rol van de weke 
delen bij fracturen in het algemeen en bij kinderen in het bijzonder. Het overzicht wordt geïllustreerd met figuren en 
met 2 video-illustraties.

Dr. J.A. van de Sluijs en drs. M.M.E.H. Witbreuk, 
kinderorthopedisch chirurgen, Afdeling orthopedie, 
VUmc, de Boelelaan 1117, 1081 HV Amsterdam.
Correspondentie: dr. J.A. van der Sluijs
Email: ja.vandersluijs@vumc.nl
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Figuur 1. Schematische weergave van fractuurrepositie 
en weke delen.1 
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Lukt dit altijd? Meestal wel, maar er kunnen redenen 
dat het niet gaat, bijvoorbeeld in het geval van  
wekedelen-interpositie.
De plaats van de scheur in de weke delen is es-
sentieel en is af te leiden uit de fractuurvorm: bij-
voorbeeld bij een fractuur met dorsale angulatie 
is het periost ventraal gescheurd. Streef ernaar de 
fractuur weer in zijn mantel te trekken. Dit ziet u 
ook op het model van de fractuur in video-illustra-
tie 1 op www.ntv-orthopaedie.nl.
In video-illustratie 2 ziet u de repositie waarbij een 
dorsaal gedisloceerde antebrachii fractuur wordt 
gereponeerd (zie Figuur 2 voor de röntgenfoto van 
de fractuur). Het nabootsen van het fractuurme-
chanisme in dit geval dorsale angulatie, ziet er 
onprettig uit. Bedenk dat bij het trauma zelf de 
dislocatie vaak groter is dan bij presentatie. De 
hoeveelheid kracht die moet worden uitgeoefend 
tijdens de lengtetractie hangt onder andere af van 
de zwelling, omdat deze de wekedelenmanchet van 
de huid en fascie doet opblazen en van cilinder- in 
een bolvorm vervormt. Om te controleren of er nog 
restdislocatie is voelt u na de repositie of er nog 
een trapje palpabel is en als dit trapje er nog zit, 
herhaal de stappen: traumamechanisme herhalen, 
lengtetractie, deroteren en de-anguleren. 

Fixeren en weke delen
Na de reductie ondersteunt de intacte wekedelen-
mantel een goede fixatie: de fractuur ‘hangt’ dan 
in zijn mantel; de tractiekracht aan de bovenkant 
wordt door de weke delen geleverd, de compres-

siekracht aan de onderkant kunnen de intacte 
tegen elkaar staande cortices van de 2 fragmenten 
leveren (slot video-illustraties 1 en 2). Een pols-
fractuur met dorsale dislocatie kan dan met de 
handpalm omlaag stabiel hangen. Het distale stuk 
wil omlaag, maar door tractieweerstand van de 
intacte dorsale structuur en compressie weerstand 
van de volaire fractuur uiteinden is dit stabiel. Dit 
werkt natuurlijk alleen als aan de tractiezijde de 
weke delen intact zijn en op de compressie zijde de 
cortices op elkaar staan. Is er een corticale verbrij-
zelingszone dan is ook met een perfecte reductie 
deze te instabiel om compressie te weerstaan. 
Daarom is een distale antebrachii fractuur na 
repositie bij een kind meestal stabiel, terwijl een 
Colles-fractuur bij een oudere patiënt na repositie 
vaak weer disloceert c.q. verkort. 
De gipsimmobilisatie kan gebruik maken van de 
intacte weke delen. Fixatie met gips is des te 
stabieler als er op 3 plaatsen druk wordt uit geoefend 
die de intacte wekedelenmantel iets onder spanning 
zet (Figuur 3). Daarom heeft de omvang van de we-
kedelenschade ook invloed op de stabiliteit in gips 
en hebben forsere dislocaties met meer wekedelen-
schade een grotere redislocatie kans.

Abstract

Soft tissues can plan an important role in de the reduction 
of fractures. An adequate fracture reduction. Soft tissue 
can both make a fracture reduction easier, and stable or 
even prevent a proper fracture reduction. This article gives 
a short practical overview on the role of soft tissues in 
fracture reduction. The overview is illustrated with several 
figures and by means of 2 video fragments.

Literatuur

1.  Böhler L. Technik der Knochenbruchbehandlung, 2e 
druk, Wenen, Verlag Wilhelm Maudrich, 1938.

2.  Charnley J. The Closed Treatment Of Common fractures, 
3e druk, Edinburgh en London, Livingstone, 1970.

Figuur 2. Röntgenfoto’s van een antebrachii fractuur 
bij een 14-jarige, dislocatie naar dorsaal.

Figuur 3. Driepuntfixatie bij fractuur gebruik makend 
van het intacte periost.2
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Inleiding

Multidisciplinaire consensus over terminologie en 
indeling van klachten van het bewegingsapparaat 
in de arm-, nek- en schouderregio is een eerste 
vereiste om te komen tot accurate en betekenis-
volle communicatie tussen professionals in de ge-
zondheidszorg. Bovendien zal consensus en het 
gebruik ervan het vergelijken van resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek makkelijker maken. 
Klachten van het bewegingsapparaat in de arm-, 
nek- en schouderregio vormen een veel voorko-
mend gezondheidsprobleem. Overal ter wereld 
worden mensen geconfronteerd met de proble-
matiek die deze klachten met zich meebrengt. 
Prevalentiecijfers van deze klachten, die in weten-
schappelijke literatuur gevonden worden, lopen 
nogal uiteen; 2-41% van de mensen geeft aan in 
het voorafgaande jaar klachten van arm, nek en/
of schouder te hebben gehad en 2-53% van de 

mensen blijkt klachten te hebben op het moment 
van meten.1 Een van de hoofdoorzaken voor deze 
substantiële verschillen in prevalentiecijfers is de 
diversiteit aan terminologieën en indelingen die 
gehanteerd zijn in de verschillende publicaties. 

De problematiek rondom het hanteren van ver-
schillende terminologieën en indelingen van deze 
klachten is ook in Nederland een bekend probleem. 
Professionals geven zelf ook aan dat er regelmatig 
Babylonische spraakverwarring ontstaat als zij met 
een collega medicus of paramedicus overleggen 
over een patiënt met klachten in de arm-, nek- en 
schouderregio, omdat elke discipline denkt vanuit 
zijn eigen (disciplinaire) kaders. Dit komt uiteinde-
lijk de behandeling van de patiënt niet ten goede. 

Rapport ‘RSI’ Gezondheidsraad
De Gezondheidsraad stelt in 2000 in haar rapport 
‘RSI’ dat afstemming tussen de zorgverleners de 
eerste stap moet zijn naar verbetering van de 
behandeling van mensen met deze klachten in 
de arm-, nek- en schouderregio.2 Zij besloot de 
term RSI (‘repetitive strain injury’) te handhaven, 
ondanks het feit dat hierover al geruime tijd 
discussie bestaat. Echter, ondanks het feit dat de 
term RSI heeft bijgedragen aan de (h)erkenning van 
klachten in de arm-, nek- en schouderregio, schept 
deze verwarring. Immers, het gaat veelal niet om 
een ‘injury’ en niet alleen ‘repetitive strain’ maar 
ook statische belasting kan de klachten veroor-
zaken. Bovendien heeft de term voor patiënten 
een negatieve lading. Deze begripsverwarring en 

Het CANS model: de multidisciplinaire consensus in 
Nederland over terminologie en indeling van arm-, 
nek- en schouderklachten
B M.A. Huisstede, H.S. Miedema, B.W. Koes en J.A.N. Verhaar

Er bestaat geen universele geaccepteerde manier van het definiëren of benoemen van musculoskeletale aandoeningen 
van de bovenste extremiteiten. Een veelheid aan namen worden gebruikt en er zijn diverse classificatiesystemen in 
omloop. Om overeenstemming te verkrijgen in de terminologie en classificatie die gebruikt kan worden door alle (para-)
medici die te maken hebben met dit probleem werd een Delphi-onderzoek geïnitieerd. De uitkomsten van dit onderzoek 
werden als startpunt genomen. In totaal werden 47 experts op het gebied van musculoskeletale aandoeningen van de 
bovenste extremiteiten door 11 vertegenwoordigers op de Delphi-bijeenkomst vertegenwoordigd. Iedere Delphi ronde 
bestond uit een enquête, een analyse en feedback. Na 3 Delphi-rondes werd consensus bereikt. De experts rapporteer-
den de uitkomst in een model. Dit zogenaamde CANS model beschrijft de terminologie, de definities en de classificatie 
van ‘complaints of arm, neck and/or shoulder (CANS)’ en helpt (para)medische professionals hun patiënten eenduidig te 
classificeren. De experts classificeerden 23 aandoeningen als specifieke CANS aangezien er diagnosticeerbare afwijkin-
gen aan ten grondslag liggen. De overige CANS werden aspecifieke CANS genoemd. Bovendien definieerden de experts 
een aantal alarmsymptomen bovenop de CANS. Het CANS model zorgt er voor dat alle betrokkenen dezelfde taal gaan 
spreken, zodat ze elkaar beter begrijpen in het belang van een optimale behandeling voor de patiënt, interdisciplinaire 
communicatie en nauwkeuriger definitie van patiëntengroepen in wetenschappelijk onderzoek. 
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Afdeling Huisartsgeneeskunde, Erasmus MC Rotterdam, 
Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam.
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Arbeid en Klachten van het Bewegingsapparaat & 
Kenniskring Participatie, Arbeid en Gezondheid, 
Hogeschool Rotterdam, Postbus 25035, 3001 HA Rotterdam.
Prof.dr. Jan A.N. Verhaar, orthopedisch chirurg, Afdeling 
Orthopedie, Erasmus MC Rotterdam, Postbus 2040, 
3000 CA Rotterdam.
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weerstanden tegen de term RSI resulteerde in een 
minder duidelijke communicatie tussen curatieve 
zorgverleners, arboprofessionals en patiënten.

Terminologie en indeling arm-, nek-, schouder-
klachten
In Nederland, maar ook daarbuiten, worden naast 
RSI nog veel andere termen gebruikt om klachten 
in de arm-, nek-, schouderregio aan te duiden, 
waaronder KASN (klachten arm-schouder-nek) en 
(W)ABBE ((werkgerelateerde) aandoeningen van 
bewegingsapparaat in de bovenste extremiteit). 
Ook zijn er verschillende classificatiesystemen in 
omloop die de klachten verdelen in specifieke en 
aspecifieke aandoeningen, waaronder het zoge-
naamde SALTSA-rapport.3 Al deze classificatiesy-
stemen hebben gemeen dat ze zich richten op een 
beperkt aantal aandoeningen, waarvoor diagnosti-
sche criteria werden ontwikkeld. Een review over 
diagnostische criteria over deze aandoeningen 
vond 27 verschillende systemen met grote onder-
linge verschillen: zowel de diagnostische criteria 
per aandoening, als de gehanteerde benamingen, 
als het aantal aandoeningen dat in de classificatie 
werd betrokken varieerden sterk.4 Geen van deze 
systemen gaf een compleet overzicht van de aan-
doeningen van de bovenste extremiteit. 

Het consensusproject
Het Nederlands Kenniscentrum Arbeid en Klachten 
van het Bewegingsapparaat (AKB) van het Erasmus 
MC te Rotterdam herkende bovengenoemde pro-
blematiek rondom terminologie en indeling van 
klachten in de arm-, nek- en schouderregio en 
startte daarom een consensusproject. Uitgangspunt 
was een multidisciplinaire aanpak, met als doel-
stelling om een classificatiesysteem te ontwikke-
len dat: (1) algemeen geaccepteerd wordt door 
medische en paramedische disciplines; (2) de di-
agnosestelling en classificatie van in principe alle 
aandoeningen van de bovenste extremiteit kan 
ondersteunen en (3) gepresenteerd wordt als een 
makkelijk te hanteren instrument.

Om een breed draakvlak onder zorgaanbieders te 
creëren, zijn alle medische en paramedische dis-
ciplines die met een zekere regelmaat te maken 
hebben met de behandeling van patiënten met 
klachten in de arm-, nek-, en schouderregio bij dit 
consensusproject betrokken (Tabel 1).

Methoden

Om multidisciplinaire consensus over de termino-
logie en indeling van klachten van de arm, nek of 
schouder arm te bereiken is een Delphi-onderzoek 

uitgevoerd. Dit is een methode om tot gestructu-
reerde meningsvorming te komen door herhaalde 
feedback in verschillende Delphi-rondes. Elke 
ronde bestaat uit een vragenlijst, een analyse 
en een feedbackrapport. Het voordeel van deze 
procedure is, dat het via geschreven documenta-
tie en op anonieme wijze plaatsvindt, waardoor 
de meningen van de deelnemers niet onderling 
beïnvloed worden door status, organisatie of domi-
nantie van andere deelnemers.
Als uitgangspunt voor de inhoud van de vragenlijst 
van het Delphi-onderzoek zijn de resultaten van 
een invitational conference’’ gebruikt, waaraan 
vertegenwoordigers namens 10 medische en para-
medische beroepsorganisaties hebben deelgeno-
men (Tabel 1). 

Projectteam
Een projectteam van het Kenniscentrum AKB heeft 
het Delphi-onderzoek gecoördineerd. Dit team 
bestond uit een arts-epidemioloog, een bedrijfs-
arts-psycholoog en een fysiotherapeut-gezond-
heidswetenschapper en was verantwoordelijk voor 
het opstellen van de vragenlijsten, de analyse van 
de respons en het formuleren van de feedbackrap-
porten, waarin de resultaten van elke Delphi-ronde 
werden gepresenteerd. 

Deelnemers aan het Delphi-onderzoek
Voor het samenstellen van een expertpanel voor de 
conferentie en het Delphi-onderzoek is aan de be-
roepsorganisaties van zorgaanbieders die het meest 
te maken hebben met klachten van nek, schouder 
of arm, het verzoek voorgelegd om maximaal zeven 
vertegenwoordigers af te vaardigen (Tabel 1).

Tabel. 1 Aantal deelnemers per beroepsorganisatie

Beroepsorganisatie Aantal 
 deelnemers 
 Delphi-onderzoek

Huisartsen (NHG) 6
Bedrijfsartsen (NVAB) 3
Fysiotherapeuten (KNGF) 4
Oefentherapeuten Mensendieck (NVOM) 5
Oefentherapeuten Cesar (VBC) 3
Ergotherapeuten (NVE) 4
Revalidatie-artsen (VRA) 7
Orthopeden (NOV) 6
Reumatologen (NVR) 4
Neurologen (NVN) 3
Psychologen (NIP) 1

Totaal 46
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Procedure Delphi-onderzoek
In de vragenlijsten van het Delphi-onderzoek werd 
gebruik gemaakt van gestructureerde antwoorden 
zoals ‘eens/oneens/geen mening’ of ‘ja/nee/geen 
mening’. Met betrekking tot de indeling van de 
aandoeningen waren de antwoordmogelijkheden 
‘diagnosticeerbaar/niet diagnosticeerbaar/geen 
mening’. Deelnemers werden steeds uitgenodigd 
om een toelichting bij hun antwoord te geven, 
welke in samengevatte vorm ook weer werden te-
ruggekoppeld naar de deelnemers in de daaropvol-
gende ronde in het feedbackrapport. In het feed-
backrapport werd ook vermeld als één bepaalde 
beroepsgroep in meerderheid (> 50%) afweek van 
de bereikte consensus. Analyse van de antwoorden 
vond zowel kwantitatief als kwalitatief plaats. Met 
betrekking tot de kwantitatieve analyse werden 
de antwoordpercentages en het aantal responden-
ten per vraag weergegeven. Met betrekking tot de 
kwalitatieve analyse werden de toelichtingen op 
de antwoorden door 2 projectteamleden onafhan-
kelijk van elkaar beoordeeld en samengevat.

Resultaten

Expertpanel
In totaal vormden 47 medici en paramedici, allen 
als afgevaardigden van de 11 beroepsorganisaties, 
het expertpanel voor het Delphi-onderzoek. Drie 
experts, allen Mensendieck Oefentherapeuten, 
hebben tijdens het Delphi-onderzoek hun deelname 
gestaakt: twee van hen hebben wel deelgenomen 
aan de eerste Delphi-ronde, de derde heeft geen 
enkele vragenlijst geretourneerd. De reden die 
hiervoor werd gegeven was gebrek aan tijd. In 
totaal hebben 46 experts één of meer vragenlijsten 
geretourneerd, 44 (96%) in de eerste Delphi-ronde, 
40 (87%) in de tweede en 43 (93%) in de derde. 

Afkappunt voor consensus
Tijdens de eerste Delphi-ronde heeft het expert-
panel consensus bereikt over een afkappunt van 
70% voor consensus. Dit betekent dat minstens 70% 
van de experts het met elkaar eens moeten zijn, 
voordat over consensus gesproken mag worden. 
Dit is een gebruikelijk afkappunt bij een Delphi-
onderzoek.

Terminologie en indeling

Term
Al in de eerste ronde van het Delphi-onderzoek werd 
duidelijk dat het overgrote deel (93%) van het ex-
pertpanel de term RSI niet meer wilde gebruiken. 
Uiteindelijk heeft het expertpanel consensus bereikt 
over het in gebruik nemen van een engelse term voor 

deze klachten: CANS – Complaints of the Arm, Neck 
and/or Shoulder.

Definitie
Het expertpanel wilde geen lange of zeer gede-
tailleerde definitie van CANS. De definitie moest 
duidelijk maken dat het gaat om de omschrijving van 
een klachtencomplex. CANS is dus geen diagnose en 
ook geen vervanging voor de term ‘RSI’.
In de eerste Delphi-ronde werd consensus bereikt 
over het in gebruik nemen van een algemene brede 
definitie voor CANS, met een aantal elementen 
die daarin vermeld dienden te worden. Allereerst 
moest het element ‘klachten’ terugkomen. Het 
kan hier bij gaan om klachten als pijn, tintelingen 
of gevoelsstoornissen. Verder moest het gaan om 
‘aandoeningen die gerelateerd zijn aan het be-
wegingsapparaat’ en die ‘gelokaliseerd zijn in de 
arm-, nek- en/of schouder regio’. Acute traumata, 
zoals fracturen of kneuzingen, moesten worden 
uitgesloten. Het woord acuut is toegevoegd, zodat 
microtraumata door overbelasting niet worden uit-
gesloten. Tenslotte werden systemische ziekten, 
zoals reuma, als oorzaak van de klachten buiten de 
definitie geplaatst. 
De uiteindelijke definitie van CANS, waarover 
consensus is bereikt, luidt: 
Klachten van het bewegingsapparaat in de arm, 
nek en/of schouder waaraan geen acuut trauma of 
een systemische ziekte ten grondslag ligt.

Indeling
Tijdens de drie rondes van het Delphi-onderzoek 
heeft het expertpanel zich gebogen over de indeling 
van de aandoeningen die aan de definitie van CANS 
voldoen. Per aandoening is gediscussieerd over de 
vraag of de aandoening al dan niet als diagnosti-
ceerbaar (specifiek) betiteld kan worden (tabel 
2). Dit betekent dat op basis van onderscheidende 
kenmerken de diagnose reproduceerbaar gesteld 
kan worden. 

Verder heeft het expertpanel zich uitgesproken 
over de vraag of de begrippen diagnosticeerbaar en 
niet-diagnosticeerbaar, dan wel specifiek en a-spe-
cifiek, of beide gebruikt zouden moeten worden. 
Uiteindelijk is consensus bereikt over het hanteren 
van de termen specifiek en a-specifiek.
Hoewel nog lang niet alles bekend is over de precieze 
testen en criteria voor de diagnostiek van de onder 
CANS vallende aandoeningen, heeft het expertpa-
nel in het Delphi-onderzoek consensus bereikt over 
het betitelen van 23 aandoeningen als specifiek. 
Elke specifieke aandoening wordt benoemd en 
benaderd als aparte entiteit. Alle overige klachten 
worden a-specifieke CANS genoemd. 
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Tabel 2 Classificatie van klachten 

 S N-S Ex 

Nek     
Cervicale hernia x   
Uitstralende nekpijn  x  
Tension nek syndroom  x  

Schouder     
Frozen shoulder x   
Instabiliteit van de schouder x   
Scheur in het labrum glenoidale x   
Rotator cuff scheuren x   
Bursitis van de schouder    Deze aandoeningen kunnen alleen als groep 
Rotator cuff syndroom    onderscheiden worden. Consensus is bereikt over 
Tendinose van de m.infraspinatus x   het in gebruik nemen van de term ‘subacromiaal 
Tendinose van de m.subscapularis    impingement syndroom’ voor deze aandoeningen 
Tendinose van de m.supraspinatus    en deze te classificeren als specifiek.
Suprascapulaire compressie x    
    
Elleboog     
Bursitis van de elleboog x   
Instabiliteit van de elleboog x   
Epicondylitis lateralis cubiti x   
Epicondylitis medialis cubiti x   
Bicepspees tendinose x   

Onderarm, pols en hand    
Carpaal tunnelsyndroom x   
Cubitaal tunnelsyndroom x   
Ziekte van De Quervain x   
M. Dupuytren  x   
Guyon kanaalsyndroom x   
Hand-arm-vibratie syndroom  x  Geen consensus bereikt over de classificatie. 
    Daarom betiteld als a-specifieke CANS
Oarsman’s wrist x   
Radiaal tunnelsyndroom x   
Raynaud’s fenomeen x   
Tendinose van de pols/onderarm   x Te algemeen, in het CANS model benoemd als 
    aandoeningen van de specifieke aangedane pees 
Triggerfinger x   

Meerdere lokaties mogelijk    
Ziekte van Bechterew   x Reumatische ziekte, toegevoegd als 
    ‘alert symptoom’ bij het CANS model
Sudeckse dystrofie x   
Fibromyalgie   x Reumatische ziekte, toegevoegd als 
    ‘alert symptoom’ bij het CANS model
Lokale artritis (geen RA) in een  x
gewricht van de bovenste 
extremiteit    
Longtop tumor   x Geen aandoening van het bewegingsapparaat, 
    toegevoegd als ‘alert symptoom’ bij het CANS model
Artrose   x Reumatische ziekte, toegevoegd als ‘alert symptoom’  
    bij het CANS model
Reumatoïde artritis   x Reumatische ziekte, toegevoegd als ‘alert symptoom’  
    bij het CANS model
Thoracic outlet syndroom  x  Geen consensus bereikt over de classificatie. 
    Daarom betiteld als a-specifieke CANS

S: specifiek
N-S: niet-specifiek
Ex: geëxcludeerd uit het CANS
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Klachten die geëxcludeerd zijn van de indeling
In de laatste ronde van het Delphi-onderzoek hebben 
de experts besloten om de diagnose ‘tendinose van 
de pols/onderarm’ uit te sluiten van de indeling, 
omdat dit een te algemeen begrip is en specifieke 
tendinopathieën zoals de Ziekte van De Quervain, 
reeds genoemd worden in het model.
De experts besloten ook om diagnoses als een 
longtumor en hartfalen te excluderen van het 
model, ondanks het feit dat ze symptomen kunnen 
geven in de arm-, nek-, schouderregio, omdat hun 
oorzaak niet ligt in het bewegingsapparaat. De bij-
behorende symptomen zijn opgenomen bij de alert 
symptomen (zie verder). 
De experts bereikten consensus over het uitsluiten 
van systemische aandoeningen van de indeling. 
Hiertoe werden ook reumatische aandoeningen 
gerekend, zoals reumatoïde artritis. Ook artrose 
werd door het expertpanel gezien als een reumati-
sche aandoening en werd daardoor uitgesloten van 
de indeling. 

Schouderklachten
Al in de eerste ronde van het Delphi-onderzoek 
werd duidelijk dat aandoeningen van de schouder, 
zoals een tendinose en een bursitis, vaak moeilijk 
van elkaar te onderscheiden zijn. Echter, ze zijn 
wel als groep herkenbaar. Dat was dan ook de 
reden dat sommige experts pleitten voor de in-
troductie van één term voor deze aandoeningen. 
Uiteindelijk hebben de experts consensus bereikt 
over het gebruik van de term ‘subacromiaal im-
pingement syndroom’ als overkoepelende term 
voor het rotator cuff syndroom, tendinosen van de 
m.infraspinatus, m.supraspinatus en de m. subsca-
pularis en bursitiden in het schoudergebied. 

A-specifieke CANS
In de tweede ronde van het Delphi-onderzoek werd 
consensus bereikt over de indeling van het ‘tension 
neck syndrome’ en ‘uitstralende nekklachten’ als 
niet diagnosticeerbare aandoeningen. Over het 
‘thoracic outlet syndrome’ en het ‘hand-arm-
vibratiesyndroom’ is geen consensus bereikt over 
de vraag of het hierbij gaat om een diagnosticeer-
bare of niet diagnosticeerbare aandoening. Er 
was vooraf afgesproken dat in dergelijke gevallen 
deze aandoeningen niet worden opgenomen in de 
lijst van specifieke aandoeningen en (vooralsnog) 
benoemd worden als a-specifieke CANS. 

Alert symptomen
Het is algemeen bekend dat een medicus of para-
medicus alert moet zijn op symptomen die kunnen 
duiden op een onderliggende (ernstige) ziekte, 
zoals pijn in de linkerarm als teken van ‘angina 

pectoris’ of schouderpijn bij een longtop tumor. 
Deze aandoeningen hangen niet samen met het 
bewegingsapparaat en zijn dus uitgesloten van de 
CANS indeling, hoewel dergelijke symptomen wel 
een andere (snelle) benadering vragen. Daarom 
hebben de experts in de laatste ronde van het 
Delphi-onderzoek besloten om ze als zogenaamde 
‘alert symptomen’ op te nemen. 

De praktijk
Hoe medici en paramedici in de praktijk moeten 
omgaan met de consensus, de werkwijze bij CANS, 
is door de expert weergegeven in het zogenaamde 
CANS model en het daarbij behorende stappenplan 
(Figuur 1).

Discussie

Door middel van een Delphi-onderzoek door een ex-
pertpanel van vertegenwoordigers van 11 beroeps-
organisaties van zorgprofessionals is consensus 
bereikt over een nieuwe terminologie voor klachten 
in de arm-, nek-, schouderregio, ofwel ́ Complaints 
of the arm, neck and/or shoulder´ (CANS). Het 
panel heeft besloten het terminologisch kader aan 
te duiden als het ‘CANS model’. Hiermee is voldaan 
aan de doelstelling van het project om eenduidige 
afspraken te maken over de te hanteren termen 
voor klachten en aandoeningen in dit gebied met 
alle medische en paramedische zorgaanbieders die 
betrokken zijn bij de behandeling en begeleiding. 
Voor zover ons bekend is dit de eerste keer dat een 
classificatiesysteem voor deze groep van klachten 
en aandoeningen is ontwikkeld, waarbij alle voor 
de behandeling en begeleiding relevante zorgdisci-
plines betrokken zijn en waarin zoveel mogelijk (in 
beginsel alle) aandoeningen van het houdings- en 
bewegingsapparaat in het nek-schouder-arm-ge-
bied zijn beoordeeld voor inclusie. De Engelstalige 
omschrijving en afkorting opent de weg naar inter-
nationaal gebruik van deze terminologie.

Het gegeven dat hier sprake is van een model voor 
de terminologie geeft al aan dat de ‘oude’ term 
RSI niet vervangen kan worden door de term CANS. 
De aanduiding CANS geeft aan dat een professional 
gebruik maakt van het CANS model. Indien de pro-
fessional vaststelt dat de klachten en symptomen 
kunnen passen bij één van de specifieke aandoe-
ningen, dan is sprake van specifieke CANS en als 
dat niet het geval is van aspecifieke CANS.

Er zijn veel voordelen bij toepassing van het CANS 
model in vergelijking met eerder ontwikkelde clas-
sificatie-systemen of veelvuldig gehanteerde ter-
minologie. Buchbinder et al. concludeerden na 
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analyse van gebruik van diagnosecategorieën uit 
de International Classification of Diseases (ICD-9) 
voor wekedelen problematiek in nek of bovenste 
extremiteit, dat in dossiers gehanteerde diagnos-
tische termen veelal niet overeenstemden met de 
geregistreerde diagnose-code en dat veel termen 
uitwisselbaar leken te zijn.5 Zoals reeds in de 
inleiding van dit artikel genoemd, zijn in Nederland 
zowel door een commissie van de Gezondheidsraad 
(2000) als een door het Coronel Instituut aange-
stuurde internationale werkgroep (2001) indelin-
gen van de aandoeningen ontwikkeld en gepubli-
ceerd.2,3 Deze indelingen zijn door een selecte 
groep wetenschappelijk georiënteerde werkgroep-
leden opgesteld, met slechts beperkte input vanuit 
de praktijk. Ze bevatten elk een slechts ten dele 
overlappende en in aantal items beperkte lijst 
van aandoeningen. Ook internationaal zijn ver-
schillende classificaties ontwikkeld, die vanwege 
gebrek aan draagvlak slechts een beperkte toepas-
sing kennen. Of het CANS model wel een bredere 
implementatie zal kennen is nog onzeker, maar 
het is hoopvol dat de presentatie van het model 
heeft geleid tot veel media aandacht en discussies 
binnen beroepsorganisaties en patiëntenverenigin-
gen. Het Koninklijk Nederlands Genootschap voor 
Fysiotherapie (KNGF) heeft als eerste beroepsorga-
nisatie het CANS model gebruikt bij het opstellen 
van een behandelrichtlijn. In veel opleidingen en 
nascholingen voor zorgaanbieders wordt inmiddels 
ook gebruik gemaakt van dit model. Ook in veel 
teksten van Nederlandstalige websites en artikelen 
wordt het CANS model genoemd, hoewel nog te 
vaak tezamen met of – nog erger – als synoniem 
voor het begrip RSI. Meer implementatieactivitei-
ten zijn nodig om een bredere toepassing van het 
CANS model te bewerkstelligen.

Dit artikel beschrijft het resultaat van het consen-
susproject. Het CANS model in zijn huidige vorm 
moet worden gezien als een uitgangspunt voor 
de ontwikkeling van een breed gedragen termi-
nologisch kader. Naar verwachting zullen verdere 
discussies leiden tot aanscherping van het model. 
Zo zal de lijst van 23 als specifiek geduide aan-
doeningen niet uitputtend blijken. De aandoenin-
gen die door het expertpanel niet konden worden 
ingedeeld bij de specifieke of aspecifieke aandoe-
ningen, zoals het thoracic outlet syndroom of het 
hand-arm-vibratie-syndroom, zullen in een later 
stadium opnieuw op hun merites moeten worden 
beoordeeld. Andere aandoeningen zijn wellicht tot 
nu toe over het hoofd gezien. 

Het expertpanel zag de aandoening artrose als 
een systemische aandoening en excludeerde deze 

daarmee van het model, inclusief in beginsel ge-
isoleerde mono-articulaire artrose van schouder, 
elleboog, pols of CMC-1 of eenzijdige artrose in 
DIP- of PIP-gewrichten. Achteraf bezien lijkt dit 
minder gelukkig. In een volgende versie van het 
CANS model zou overwogen kunnen worden om 
mono-articulaire artrose (net als de mono-articu-
laire artritis) wel op te nemen bij de specifieke 
aandoeningen. 

In de inclusie van aandoeningen in het CANS model 
hebben de aanwezigheid van diagnostische criteria 
of de validiteit waarmee een bepaalde diagnose 
gesteld kon worden geen rol gespeeld. Op basis van 
de ´expert opinions´ ten aanzien van de diagnosti-
ceerbaarheid van de diverse aandoeningen is bij de 
meeste aandoeningen consensus bereikt over in- of 
exclusie. Het toevoegen van diagnostische criteria 
aan de opgenomen specifieke aandoeningen op 
basis van wetenschappelijk literatuur en – bij 
ontbreken daarvan – consensus door experts, zou 
een waardevolle aanvulling op het model kunnen 
vormen.

De leden van het consensus-panel hebben nadruk-
kelijk gekozen om in de definitie van het klachten-
gebied geen verwijzing naar de mogelijke oorzaak 
van de klachten op te nemen. Hoewel evident is 
dat veel klachten en aandoeningen van de arm-, 
nek-, schouderrregio een aantal risicofactoren 
gemeen hebben, is men het erover eens dat er geen 
bewijs is voor een eenduidig gemeenschappelijk 
oorzakelijk mechanisme.6 Het feit of de klachten 
wel of niet arbeidsgerelateerd zijn heeft geen rol 
gespeeld bij de in- of exclusie van aandoeningen in 
het model. 

De projectgroep beveelt aan om het CANS model 
van tijd tot tijd in samenspraak met de betrokken 
beroepsgroepen te evalueren en waar nodig (in 
consensus) bij te stellen of aan te vullen. Verder 
lijkt een toevoeging van consensus over de diagnos-
tische criteria bij elk van de specifieke aandoenin-
gen nuttig. Daarmee zou de bruikbaarheid van het 
model in de loop van de tijd steeds verder kunnen 
toenemen. Daarnaast is internationale consen-
susvorming op basis van het CANS model gewenst 
ter bevordering van de homogeniteit van patiën-
tengroepen in onderzoek of van de communicatie 
tussen zorgaanbieders uit verschillende landen 
over diagnostiek en behandeling.

Conclusie

Met de bereikte consensus over het CANS model kan 
het containerbegrip RSI worden losgelaten. Ondanks 
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het feit dat het begrip RSI heeft bijgedragen aan de 
er- en herkenning van een deel van de problematiek 
van de arm-, nek-, schouderregio, heeft de term in 
de praktijk teveel nadelen. Invoering van het CANS 
model resulteert in eenduidigheid ten aanzien van 
terminologie en indeling. Veel zorgprofessionals en 
onderzoekers zullen in de praktijk al werken op de 
manier zoals het CANS model aangeeft. Maar waar 
het om gaat is dat alle betrokkenen dezelfde taal 
gaan spreken, zodat ze elkaar beter begrijpen in 
het belang van een optimale behandeling voor de 
patiënt, interdisciplinaire communicatie en nauw-
keuriger definitie van patiëntengroepen in weten-
schappelijk onderzoek. 

Abstract

There is no universally accepted way of labelling or defining 
upper-extremity musculoskeletal disorders. A variety of 
names are used and many different classification systems 
have been introduced.
To agree on an "unambiguous language" concerning the ter-
minology and classification that can be used by all relevant 
medical and paramedical disciplines in the Netherlands. 
A Delphi consensus strategy was initiated. The outcomes of 
a multidisciplinary conference were used as a starting point. 
In total, 47 experts in the field of upper-extremity mus-
culoskeletal disorders were delegated by 11 medical and 
paramedical professional associations to form the expert 
panel for the Delphi consensus strategy. Each Delphi round 
consisted of a questionnaire, an analysis and a feedback 
report. 
After three Delphi rounds, consensus was achieved. The 
experts reported the consensus in a model. This so-called 
CANS model describes the term, definition and classifica-
tion of complaints of arm, neck and/or shoulder (CANS) 
and helps professionals to classify patients unambiguously. 
CANS is defined as "musculoskeletal complaints of arm, 
neck and/or shoulder not caused by acute trauma or by 
any systemic disease". The experts classified 23 disorders 
as specific CANS, because they were judged as diagnosa-

ble disorders. All other complaints were called non-specific 
CANS. In addition, the experts defined "alert symptoms" on 
the top of the model. 
The use of the CANS model can increase accurate and me-
aningful communication among healthcare workers, and 
may also have a positive influence on the quality of scien-
tific research, by enabling comparison of data of different 
studies.

Het originele artikel over de totstandkoming van het CANS 
model is gepubliceerd in het tijdschrift ‘Occupational 
and Environmental Medicine’. Huisstede BM, Miedema 
HS, Verhagen AP, Koes BW, Verhaar JA. Multidisciplinary 
consensus on terminology and classification of com-
plaints of arm, neck and/or shoulder.Occup Environ Med. 
2007;64(5):313-9. Epub 2006 Oct 16. Publicatie geschiedt 
met toestemming van de uitgever van dit tijdschrift.
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Inleiding

Artroscopisch herstel van rupturen van de rotator 
cuff wordt steeds vaker uitgevoerd, met goede re-
sultaten.1-9 De behandeling van een rotator cufflae-
sie van de schouder is in eerste instantie conserva-
tief. Dit betekent het aanpassen van activiteiten, 
anti-inflammatoire medicatie, corticosteroidinjec-
ties en een revalidatieprogramma met behulp van 
fysiotherapie.10 Operatieve therapie bestaat uit 
het hechten van de rotator cuff. Hiervoor werd aan-
vankelijk de klassieke open benadering gebruikt. 
Door verbeterde technieken en instrumentarium 
werd de mini-open procedure ontwikkeld en later 
de geheel artroscopische procedure. De eerste pu-
blicatie over artroscopisch hechten van de rotator 
cuff was van Johnson in 1992.11 Voorstanders van 
artroscopisch hechten verwijzen naar de goede re-
sultaten en benadrukken de voordelen.10,12,13

Voordeel van de artroscopische techniek is de mo-
gelijkheid het glenohumerale gewricht te beoor-

delen, en eventuele bijkomende pathologie zoals 
een labrumlaesie te herkennen en te behande-
len.10,14 Ook kan de aard en vorm van het cufflet-
sel uitstekend in beeld gebracht worden, en kan 
de cuff beter worden gemobiliseerd.2,15 Daarnaast 
is een voordeel dat de musculus deltoideus niet 
van het acromion hoeft losgemaakt te worden, dat 
patiënten direct postoperatief minder pijn hebben 
en cosmetisch gezien worden de meerdere kleine 
littekens beter geaccepteerd dan het litteken van 
de open benadering.1,7,10,14,15 Nadeel van her ar-
troscopisch hechten is dat het een technisch lastige 
ingreep is met een lange leercurve.14

In Máxima Medisch Centrum wordt artroscopisch 
herstel van de rotator cuff sinds juli 1999 verricht. 
In deze studie worden de eerste 70 artroscopische 
rotator cuffherstelprocedures geëvalueerd aan de 
hand van schouderfunctionaliteit (Constant-score), 
anatomisch herstel van de cuff (echografie), pa-
tiënttevredenheid en complicaties. Tevens is beoor-
deeld in hoeverre deze resultaten worden beïnvloed 
door leeftijd, grootte van de laesie en vettige dege-
neratie van de rotator cuffmusculatuur.

Patiënten en methode

Onderzoeksmethode
In deze prospectieve studie zijn tussen juli 1999 
en december 2004, 67 patiënten geïncludeerd. Bij 
deze patiënten zijn 70 artroscopische procedures 
voor rotator cuffherstel uitgevoerd. De operatie-
criteria waren schouderklachten langer durend 
dan 6 maanden en een aangetoonde rotator cuff 

Artroscopisch rotator cuffrepair nader 
geanalyseerd - een prospectieve studie bij 
70 patiënten met een rotator cufflaesie
R.N. Wessel, E.I.J. Rasenberg, N.A. Guldemond en T.E. Lim
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Artroscopisch herstel van rupturen van de rotator cuff wordt steeds vaker uitgevoerd, met goede resultaten. Sinds 
1999 wordt deze ingreep uitgevoerd in Máxima Medisch Centrum. In deze studie zijn de eerste 70 artroscopische 
cuff repairs prospectief geëvalueerd aan de hand van Constant-score, patiënttevredenheid en echografie met een 
minimale follow-up van 1 jaar. Tevens is de invloed van mogelijk prognostische factoren zoals leeftijd, vettige de-
generatie van rotator cuffspieren, grootte van de laesie, dominantie en geslacht op het resultaat geanalyseerd. De 
gemiddelde Constant-score verbeterde van 50 naar 82 punten. Bij de laatste controle had 89% van de patiënten een 
goed tot uitstekend resultaat. Drie patiënten gaven aan dat zij deze operatie liever niet hadden laten uitvoeren. Bij 34 
patiënten met aanvankelijk een laesie van 15 mm of groter is bij laatste controle een echo gemaakt. Een recidieflaesie 
werd bij 12% gezien. Tweemaal is er een re-operatie uitgevoerd in verband met persisterende pijn. Hierbij werd een 
keer een reruptuur en een keer een losse hechting gevonden. Complicaties bestonden verder uit 2 keer dystrofie en 
1 keer geringe paraesthesieën. Vettige degeneratie en grootte van de laesie hadden een zwakke negatieve relatie met 
de Constant-score, maar invloed op patiënttevredenheid en recidieflaesies werd niet gevonden. Leeftijd, geslacht en 
dominantie bleken in deze studie geen prognostische waarde te hebben ten aanzien van het resultaat. Ook uit deze 
studie is gebleken dat artroscopisch herstel van rupturen van de rotator cuff een veilige en goede methode is.
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laesie met behulp van MRI, echografie of eerdere 
artroscopie van de schouder. Alle patiënten bij wie 
conservatieve therapie, bestaande uit fysiothera-
pie en leefregels, had gefaald en bij wie de rotator 
cuff volledig artroscopisch kon worden hersteld, 
werden geïncludeerd (tabel 1).
Preoperatief onderzoek bestond uit een Constant-
score en beeldvorming door middel van MRI, echo-
grafie of artroscopie. Bij 63 schouders is een MRI 
gemaakt. Hierop is de mate van vettige degeneratie 
van de m.infraspinatus en m.teres minor beoordeeld 
en geclassificeerd volgens Goutallier (Tabel 2).16-18

Tijdens de operatie zijn grootte en lokalisatie van 
de laesie beoordeeld. De grootte varieerde van een 
partieel letsel tot een ruptuur van 40 mm (Tabel 3). 
Bij alle patiënten betrof de ruptuur de supraspina-
tuspees. Bij 9 patiënten was tevens de infraspina-
tuspees betrokken.
De gemiddelde follow-up duur was 27 maanden 
(12-76 maanden). Bij de follow-up werd de 
Constant-score afgenomen en de patiënttevreden-
heid ge-meten. 
Aangezien patiënten met een grotere laesie meer 
kans op een recidief ruptuur hebben, werd bij alle 
patiënten met een laesie van 15 mm of groter de 
continuïteit van de rotator cuff postoperatief be-

oordeeld aan de hand van echografie.19-24 Bij deze 
beoordeling van continuïteit werd onderscheid 
gemaakt tussen een complete ruptuur, partiële 
ruptuur en een intacte cuff. Van een complete 
ruptuur was sprake als de cuff niet onder het 
acromion kon worden gezien vanwege retractie 
of als er een lokaal defect over de volledige dikte 
werd gezien. Een focale hypo-echogene afwijking 
of defect werd gescoord als een partiële ruptuur. 
Een zeker onderscheid maken tussen litteken-
weefsel, oude dan wel nieuwe partiële ruptuur is 
door middel van echografie niet altijd mogelijk. 
Als de cuff dun was zonder lokaal defect werd dat 
gescoord als intact.25

Chirurgische Techniek
De operatie werd uitgevoerd bij de patiënt in 
zijligging onder algehele anesthesie. Routine ar-
troscopisch onderzoek van het glenohumerale 
gewricht werd gedaan. Bij aanwezigheid van een 
rotator cuffruptuur werd vanuit de gewrichtszijde 
een debridement van de randen van de rotator cuf-
flaesie verricht. Tevens werd beoordeeld of de cuff 
voldoende naar lateraal kon worden gemobiliseerd 
om een goed herstel mogelijk te maken. Zo nodig 
werd het gewrichtskapsel aan de superieure rand 
van het glenoïd losgemaakt om de rotator cuff ( in 
casu de m. supraspinatus) verder te kunnen mobi-
liseren. Vanuit de bursale zijde kon de vorm van de 
rotator cufflaesie en de mobiliteit verder worden 
beoordeeld. Er werden in het merendeel oplosbare 
ankers gebruikt met niet-oplosbare hechtingen. 
Daar waar nodig werden side-to-side hechtingen 
geplaatst, die eveneens onoplosbaar waren. Na 
herstel van de rotator cuff werd een subacromi-
ale decompressie verricht. Postoperatief kregen 
patiënten voor de pijnbestrijding een Sgarlato® 
pijnpomp.

Statistische analyse 
Voor statistisch analyseren van verschillen werd een 
ANOVA-model voor herhaalde metingen gebruikt 
met één binnen en twee tussen proefpersonenfac-
toren. De binnen-proefpersonenfactor was gedefi-
nieerd als ‘Constant score’ met 2 categorieën te 
weten pre- en postoperatief met elk 4 genestelde 
niveaus: pijn, ADL, mobiliteit en kracht. De tussen-
proefpersonenfactoren werden gedefinieerd als 
‘geslacht-met-twee-categorieën’ te weten man 
en vrouw en ‘handigheid’ met twee categorieën 
te weten dominant en niet-dominant. Pearson pro-
ductmoment en de punt bi-seriële correlatiecoëf-
ficiënten werden berekend voor het analyseren 
van de samenhang tussen de Constant-score en 
geslacht, leeftijd, grootte van de cufflaesie, vettige 
degeneratie dominantie alsook tevredenheid en 

Tabel 1. Demografische gegevens van 70 schouders 
van 67 patiënten.

Man/vrouw   36 / 34
Leeftijd   56,8 jaar (28-78)
Links/rechts    23 / 47
Dominant/niet dominant 50 / 20

Tabel 2. Vettige degeneratie m.infraspinatus en 
m.teres minor

 Graad Aantal patiënten
 0 5
 1 30
 2 20
 3 7
 4 1

Tabel 3. Grootte van de laesie

 Grootte Aantal patiënten
 Partieel 13
 <10mm 9
 10-30mm  41
 >30mm  7
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het optreden van re-ruptuur. Voor deze vergelijkin-
gen zijn de postoperatieve Constant-scores en het 
verschil met de preoperatieve score gebruikt.

Resultaten

Constant-score
De Constant-score was bij 89% goed tot uitstekend 
bij laatste follow-up (Tabel 4). De gemiddelde 
Constant-score verbeterde van 50 preoperatief 
naar 82 postoperatief (P<0.005) (Tabel 5). 

Tevredenheid
Op de vraag ‘Zou u deze operatie in een zelfde 
situatie weer laten verrichten?’ antwoordden 
66 patiënten bevestigend en 3 ontkennend. Eén 
patiënt wist het niet. De Constant-score was bij 
laatst genoemde patiënt verbeterd van 44 naar 55 
punten. Het herstel werd gecompliceerd door een 
dystrofie. Van de 3 ontevreden patiënten was bij 1 
patiënt een re-ruptuur opgetreden. Deze bleek bij 
een tweede artroscopie niet meer te hechten. 
Een tweede ontevreden patiënt bleef schouder-
klachten houden: de Constant-score was verbeterd 
van 52 naar 65 punten. Bij een tweede artroscopie 
bleek de cuff intact maar is een losse hechting ver-
wijderd. De derde ontevreden patiënt was een vol-
leyballer bij wie de Constant score toenam van 78 
naar 89 punten. Deze patiënt was tijdens volleybal 
nog niet in staat te smashen. De cuff bleek bij 
echografie intact.

Continuïteit van de cuff
Om continuïteit van de cuff te bevestigen, is bij alle 
34 patiënten met een laesie van 15mm of groter 

tijdens de operatie, een echo gemaakt tijdens 
laatste controle (Tabel 6). Bij vier patiënten is nog 
een defect gezien.

Complicaties en re-operaties
Complicaties bestonden uit twee keer een dystrofie 
en één keer geringe paraesthesieën. Bij neurolo-
gisch onderzoek werden verder geen afwijkingen 

Tabel 4. Constant-score postoperatief

 Aantal %
Uitstekend (91-100) 15 21
Goed (71-90) 46 66
Matig (61- 70) 6 9
Slecht (<60) 3 4

Tabel 6. Postoperatieve continuïteit van de cuff

  Aantal
Intact  21
Partieel laesie  9
Kleine volledige laesie  2
Volledige laesie groter dan 15mm 2
Totaal  34

Tabel 5. Constant-score pre- en postoperatief

 Preoperatief Postoperatief P-waarde
Pijn	 6.2	±	2.9	 13.3	±	2.7	 ≤	.001
Activiteiten	 11.7	±	3.2	 18.5	±	2.7	 ≤	.001
Beweeglijkheid	 26.9	±	7.2	 37.4	±	3.5	 ≤	.001
Kracht	 5.2	±	3.0	 12.2	±	5.9	 ≤	.001
Absolute	Constant	score	 50.0	±	12.8	 81.5	±	10.8	 ≤	.001
Aangepaste	Constant	score	 62.0	±	15.6	 102.5	±	14.1	 ≤	.001

gevonden. Infecties en andere wondstoornissen 
kwamen niet voor. 
Vanwege recidiverende schouderpijn, werd bij twee 
patiënten een tweede artroscopie verricht. Bij één 
patiënt was sprake van een onherstelbare re-rup-
tuur. Bij de andere patiënt werd een losse hechting 
gezien. Deze is verwijderd. De cuff bleek verder wel 
intact. Beide patiënten bleven ook na de re-operatie 
klachten houden. Hun Constant-score bij de laatste 
controle was respectievelijk 55 en 65.

Correlaties
In deze studie is gekeken of leeftijd, grootte van de 
laesie, vettige degeneratie, geslacht en dominan-
tie prognostische factoren zijn voor het resultaat, 
zoals Constant-score, tevredenheid en het optreden 
van re-ruptuur. Bij de Constant-score is de score 
bij de laatste controle en het verschil tussen pre- 
en postoperatieve Constant-score beoordeeld.
Er werd geen relatie gevonden tussen de leeftijd 
van de patiënt op het moment van opereren en de 
Constant-score bij laatste controle. Evenmin is er 
een relatie met de verandering in Constant-score, 
tevredenheid en recidief laesies na operatie. Dit 
gold ook voor geslacht en dominantie.
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Vettige degeneratie van de rotator cuffmusculatuur 
toonde een zwakke negatieve relatie met de post-
operatieve Constant-score (r = - .30 , P = .021), maar 
er bleek geen samenhang te zijn met de verande-
ring in Constant-score, tevredenheid en recidief 
laesies na operatie.
Zevenenvijftig patiënten hadden een totaalrup-
tuur van de rotator cuff. In deze groep bleek er 
een zwakke samenhang te zijn tussen de grootte 
van de laesie en de postoperatieve Constant-score  
(r = -.33 , p = .041). 
De 4 patiënten met een recidief cufflaesie hadden 
alle bij het begin van het onderzoek een complete 
ruptuur met een gemiddelde grootte van 27.8 mm. 
Dit is 12.1 mm groter dan de gemiddelde grootte 
van de rotator cufflaesie van de hele groep. Een 
statistische berekening is niet gemaakt aangezien 
het hier om slechts 4 patiënten gaat. De tevreden-
heid en verbetering in Constant-score werden niet 
beïnvloed door de grootte van de laesie. Van de 4 
patiënten die niet tevreden waren, was één patiënt 
met een laesie van 40 mm en 1 met een laesie van 
8 mm. De 2 andere laesies waren partieel. 
Tevens werd beoordeeld of de 4 patiënten met 
een recidief cufflaesie ook functioneel gezien 
een slechter resultaat hadden. De gemiddelde 
Constant-score in deze groep was 68.5. Deze was 
lager dan het gemiddelde van de hele onderzoeks-
groep, dat 81.8 was. De verandering in Constant-
score was niet anders dan de gemiddelde verande-
ring van de hele groep.

Discussie

In deze studie werd artroscopische rotator cuffher-
stel prospectief geëvalueerd aan de hand van ana-
tomisch herstel, schouderfunctionaliteit, complica-
ties en patiënttevredenheid. Overeenkomstig met 
de literatuur, laat ook deze studie goede resultaten 
zien.1-3,5-7,9 Burkhart geeft aan dat de resultaten 
van artroscopisch hechten bij grote laesies beter 
zijn dan bij de open procedure.2 Toch blijkt uit ver-
gelijkende studies geen duidelijk verschil tussen 
de artroscopische en open ingrepen.1,5,22,26-29 
Ook onze resultaten van artroscopisch herstel 
van rotator cuffrupturen zijn goed, zowel op het 
gebied van patiënttevredenheid, functionaliteit 
van de schouder (Constant-score) en continuïteit 
van de rotator cuff.
Om de continuïteit van de cuff te bevestigen, zijn 
controle-echo´s gemaakt bij alle patiënten met een 
peroperatieve laesie van 15mm of groter. In deze 
groep van 34 patiënten werden 4 (12%) recidief 
laesies gevonden. Ofschoon 3 van deze 4 patiënten 
de operatie een volgende keer weer zouden laten 
verrichten was de gemiddelde Constant-score wel 

lager (68 versus 82 punten). In de literatuur worden 
wisselende en vaak hoge percentages niet intacte 
rotator cuff gerapporteerd. Bij artroscopisch 
hechten geeft Anderson 17% recidief cufflaesies 
aan; Boileau heeft in 2005 een recidiefpercentage 
van 25%. In die studie werd bij patiënten met een 
recidief laesie een iets lagere Constant-score en een 
afname van kracht gevonden, maar geen verschil 
in beweeglijkheid, activiteiten en tevredenheid.30 

Galatz presenteert in 2003 94% recidieflaesie in 
een serie van 18 patiënten met een peroperatieve 
laesie van 20 mm of groter. Desondanks waren er 
geen ontevreden patiënten. Het hoge recidief per-
centage kan verklaard worden uit het feit dat in die 
serie geen gebruik is gemaakt van een dubbele rij 
ankers om de ‘footprint’ (het superiore vlak van het 
tuberculum majus) te herstellen. Ook bij open pro-
cedures zijn hoge percentages niet-intacte rotator 
cuff vermeld. Zo vond Gazielly in een groep van 
100 rotator cufflaesies een recidiefpercentage van 
24 en een sterke correlatie tussen recidief laesie 
en Constant-score.20 Harryman vond in 1991 bij 
105 cuffrepairs 35% recidief. Ondanks het feit dat 
patiënten met een recidieflaesie tevreden waren 
en veel minder pijn hadden, waren tevredenheid 
en functionaliteit minder goed in vergelijking met 
intacte cuffs.21 Mellado vond bij 28 grote rupturen 
een recidief van 86%.17 Eén vergelijkende studie 
tussen artroscopisch en mini-open cuffherstel on-
derzoekt ook postoperatief de continuïteit van 
de cuff. In de artroscopiegroep werd 25% recidief 
gevonden, in de mini-open-groep 24%. Ook tussen 
tussen rotator cufflaesies groter en kleiner dan 30 
mm werd geen verschil gevonden. Bij de functio-
nele scores is geen verschil gezien tussen de groep 
met en zonder recidieflaesie.24 

In onze studie is geen relatie aangetoond tussen 
leeftijd en uiteindelijk resultaat. Bij literatuuron-
derzoek blijkt er geen eenduidigheid te zijn over 
het bestaan van een dergelijke relatie. Gartsman 
vond bij cuffherstel op hogere leeftijd een signifi-
cante afname van kracht maar niet van de UCLA-
score.3 Boileau vond wel een invloed op recidief 
laesies, maar geen relatie tussen recidief laesies en 
de Constant-score en tevredenheid. Anderzijds zijn 
er ook publicaties waarin geen relatie is gevonden 
met recidieflaesies en evenmin met functionele 
uitkomst.26,31-33

In onze studie is de relatie tussen vettige degene-
ratie en een lagere Constant-score zwak. Hierbij 
hebben wij gekeken naar de degeneratie in de 
m.infraspinatus en m. teres minor.16 Uit literatuur-
studie komt geen eensluidend beeld naar voren. 
Ook Mellado vond een zwakke correlatie.17 In 2003 
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beoordeelt Goutallier met name de globale vettige 
degeneratie index (Goutallier Fatty Degeneration 
Index; GFDI), de gemiddelde degeneratie van de 
m.subscapularis, supraspinatues en infraspinatus. 
Toch vindt hij een sterke relatie tussen vettige de-
generatie van de m.infraspinatus en recidief laesie 
van de supraspinatuspees.34 Jost vindt in een studie 
met 20 patiënten met re-ruptuur na open cuffher-
stel geen correlatie tussen vettige degeneratie en 
postoperatieve Constant-score.35 

Wij hebben een zwakke relatie gevonden tussen 
de grootte van de laesie en een lagere Constant-
score. Ook hierin is de literatuur niet eensluidend. 
In vergelijkende studies tussen open en artros-
copisch hechten is vaak gezocht naar een derge-
lijke relatie. Deze wordt soms wel en soms niet 
gevonden.1,22-24,29 Ook studies die alleen artros-
copisch hechten bespreken, geven wisselende cor-
relaties. Gartsman geeft in 1998 wel een relatie 
aan met de uiteindelijke kracht, maar niet met 
de UCLA-score.3,19 Ellman vindt in 1993 wel een 
relatie met de UCLA-score.36 Boileau constateert 
in 2005 een relatie met het optreden van een re-
cidieflaesie. In die studie hadden patiënten met 
een recidief ruptuur minder kracht, maar had zo’n 
laesie geen effect op pijn, beweeglijkheid, acti-
viteitenpatroon en tevredenheid.30 Ook Anderson 
vindt in 2006 een grotere kans op recidieven bij 
grotere laesies, maar geen correlatie met func-
tionele testen.31 Murray en Snyder vinden in 
2002 geen invloed op de UCLA-score.26 Met name 
Burkhart propageert dat de grootte van de laesie 
geen nadelige invloed heeft, mits er artroscopisch 
gehecht wordt.2 Gazielly constateert in 1994 bij 
open hechten wel een relatie met recidief laesies 
en functionele uitkomst.20 Ook Harryman (1991) 
vindt in een studie met 105 open procedures een 
dergelijke relatie, maar merkt op dat het functi-
onele resultaat niet afneemt als de cuff postope-
ratief intact is. Tevens geeft Harryman aan dat bij 
een recidief laesie het resultaat weliswaar minder 
goed is, maar dat desondanks 87% tevreden is.21 

Jost en Liu vinden geen correlatie met de grootte 
van de laesie.4,35

Conclusie

Deze studie geeft, overeenkomstig met gegevens 
uit de literatuur, aan dat artroscopisch rotator 
cuffherstel een veilige procedure is met uitsteken-
de functionele uitkomsten. Zowel vettige degene-
ratie als grootte van de laesie hebben een geringe 
nadelige invloed op het resultaat. Een relatie met 
leeftijd is niet aangetoond. Om aan te kunnen 
geven voor welke patiënt artroscopisch herstel van 

de rotator cuff goed is, is meer onderzoek naar 
prognostische factoren noodzakelijk.

Abstract

Arthroscopic rotator cuff repair is performed with increasing 
frequency, with successful postoperative outcomes. This 
procedure has been performed in Máxima Medical Centre 
since 1999. In this study the first 70 consecutive arthros-
copic rotator cuff repairs are evaluated by Constant-score, 
patient satisfaction and ultrasound with at least 1 year 
follow-up. In addition potential prognostic factors like age, 
fatty degeneration, tear size, dominance and gender were 
analysed. The mean Constant-score increased from 50 to 82 
points. At final follow-up the result was good or excellent in 
89% of the patients. Three patients regret their operation. 
Ultrasound was performed on 34 patients with a peropera-
tive lesion of at least 15 mm. Tear recurrence was found in 
12% of the cases. Two patients were reoperated, because of 
persistent pain. A rerupture and a loose stitch were found. 
Other complications consisted of Sudeck’s dystrophy in two 
patients and mild paresthesia in one. 
Fatty degeneration and tear size showed a weak negative 
correlation with Constant-score, but no correlation with 
patient satisfaction and tear recurrence. In this study age, 
sex and dominance were of no prognostic value.
This study further shows that arthroscopic rotator cuff 
repair is safe and successful.
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Inleiding

Een acromioclaviculaire (AC) luxatie is vaak het 
gevolg van een val op de schouder. De oorzaak is 
meestal sport of werk gerelateerd en komt vaker 
voor bij mannen dan bij vrouwen (5:1), met een 
hoogste incidentie tussen de 20 en 30 jaar.1

Door het directe trauma wordt het acromion 
krachtig naar beneden gedrukt en ontstaat er af-
hankelijk van de krachten die op het gewricht 
inwerken een cascade aan letsels rond het AC-
gewricht. Eerst ontstaat er een kapseldistorie, ver-
volgens een ruptuur van het acromioclaviculaire 
ligament, gevolgd door een ruptuur van de cora-
coclaviculaire (CC) ligamenten. Verder kan een 
claviculafractuur en een sternoclaviculaire luxatie 
optreden. Als de neerwaartse kracht doorzet kan 
de aanhechting van deltoïdeus en trapezius muscu-
latuur van de distale clavicula afscheuren.1,2

De diagnose AC-luxatie wordt gesteld aan de hand 
van anamnese, lichamelijk onderzoek en aanvul-
lende röntgenfoto. De Rockwood-classificatie heeft 
de voorkeur boven de Tossy classificatie omdat 
deze gedifferentieerder is en leidt tot een behan-
deladvies (Figuur 1).1,3 Incomplete AC-luxaties, 
zoals Rockwood type 1 en 2, hebben een hogere 
incidentie dan complete AC-luxaties van Rockwood 
type 4, 5 en 6. De behandeling van incomplete 
AC- luxatie bij Rockwood type 1 en 2 is sympto-
matisch met mitella en analgetica. De behande-
ling van complete AC-luxaties bij Rockwood type 
4, 5 en 6 is operatief (zie Figuur 2A/B). Er bestaat 
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Acromioclaviculaire-(AC)luxatie treedt vaak op door direct trauma op de schouder bij jonge actieve mannen. De be-
handeling van acute AC-luxatie Rockwood type 1 en 2 is conservatief, echter bij Rockwood type 4, 5 en 6 is de behan-
deling operatief. Bij Rockwood type 3 AC- luxatie is er geen consensus over de behandeling. Bij de acuut operatieve 
behandeling wordt gestreefd naar anatomische reconstructie en genezing van de ligamenten. Wij beschrijven een 
nieuwe artroscopische chirurgische techniek voor de behandeling van acute AC luxatie met behulp van het ‘TightRope’ 
systeem (Arthrex, Naples, Florida, USA) en de eerste resultaten. Omdat er over de behandeling van AC-luxatie bij 
Rockwood type 3 geen consensus is, zullen we een prospectief gerandomiseerde studie starten waarbij de niet opera-
tieve behandeling wordt vergeleken met de operatieve.
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Figuur 1. De classificatie van AC-luxaties volgens 
Rockwood: Type I Veroorzaakt door een mild trauma, 
waarbij AC en CC ligamenten nog intact zijn. Type II 
Veroorzaakt door een zwaarder trauma, waarbij AC liga-
menten zijn gescheurd maar CC ligamenten nog intact. 
Type III Veroorzaakt door een zwaar trauma, waarbij 
AC en CC ligamenten beiden zijn gescheurd. Type IV AC 
en CC ligamenten zijn beiden gescheurd, en tevens is 
de distale clavicula gedisloceerd naar posterieur in de 
trapezius musculatuur. Type V Een ernstigere vorm van 
type III met gescheurde AC en CC ligamenten, waarbij de 
distale clavicula is gestript van deltoïdeus en trapezius 
spieraanhechtingen waardoor een toegenomen dislocatie 
naar superieur ontstaat. Type VI Zeldzaam gevolg van 
een ernstig trauma, waarbij AC en CC ligamenten zijn 
gescheurd en de distale clavicula is gedisloceerd naar 
inferieur - onder het coracoïd of acromion.
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geen consensus over de behandeling van Rockwood 
type 3 AC-luxatie. De meeste studies zijn level 4 
evidence; er zijn 2 systematische literatuuronder-
zoeken waarin geconcludeerd wordt dat er geen 
bewijs is voor conservatieve dan wel operatieve 
behandeling van Rockwood type 3 AC-luxaties.3-5 
Desondanks wordt gesuggereerd dat bij jonge 
actieve bovenhandse sporters en mensen die zwaar 
lichamelijk werk verrichten Rockwood type 3 AC-
luxaties beter primair geopereerd kunnen worden. 
Prospectief gerandomiseerde studies waarbij con-
servatieve behandeling vergeleken wordt met de 
operatieve bij Rockwood AC-luxatie type 3 zijn niet 
uitgevoerd. Doel van dit onderzoek is de evaluatie 
van de eerste resultaten met deze nieuwe artros-
copische techniek. Als deze resultaten goed zijn zal 
deze techniek gebruikt kunnen worden in een mul-
ticentrische prospectief gerandomiseerde studie 
bij de Rockwood type 3 AC-luxatie die wij willen 
starten.
Wij beschrijven hier de artroscopische chirurgische 
techniek voor de operatieve behandeling van acute 
AC-luxatie met behulp van het TightRope systeem 
(Arthrex, Naples, Florida, USA). 

Patiënten en methode

Methode
De patiënt wordt gepositioneerd in zijligging met 
armtractie, en door een standaard posterieure 
portal wordt ter plaatse van de rotatorcuff interval 
een anterieure portal gemaakt. Met behulp van de 
shaver wordt debridement verricht aan de basis 
van het coracoïd. Vervolgens wordt het C-Ring 
richtapparaat (Arthrex, Naples, Florida, USA) in-
gebracht door de anterieure portal en de tip van 
de Drill Stop wordt gepositioneerd onder de basis 
van het coracoïd. De Guide Pin Sleeve wordt door 
een steekincisie geplaatst aan bovenzijde van de 
clavicula op 2,5 cm van het AC gewricht. Over de 
Guide Pin Sleeve wordt een 2,4 mm Kirschner draad 

door clavicula en coracoïd geboord en opgevangen 
onder het coracoïd door de Drill Stop. Na verwij-
deren van het C-Ring richtapparaat wordt over de 
Kirschner draad met een 4 mm gecanuleerde boor 
een tunnel door clavicula en coracoïd geboord. De 
Kirschner draad wordt verwijderd en door de gecan-
nuleerde boor wordt een Nitinol draad opgevoerd, 
welke distaal onder het coracoïd wordt uitgeleid 
door de anterieure portal. Na verwijderen van de 
gecannuleerde boor wordt het TightRope systeem 
bevestigd aan de Nitinol draad en met de rechthoe-
kige TightRope knoop in verticale positie door de 

Figuur 2A en 2B. CT afbeeldingen met 3-D reconstructie van een Rockwood type IV AC luxatie met dislocatie van 
de distale clavicula naar posterieur, waarbij er consensus bestaat over de indicatie tot operatieve behandeling.

Figuur 3. Bij het TightRope systeem worden tunnels 
geboord door clavicula en coracoïd, waardoor 1 knoop 
aan onderzijde van het coracoïd wordt gepositioneerd 
en 1 aan bovenzijde van de clavicula. Door een onop-
losbare draad over beide TightRope knopen wordt 
het AC gewricht na anatomische repositie vervolgens 
gefixeerd gehouden.

A B
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clavicula en coracoïd boortunnels opgevoerd. Na 
uitkomen aan onderzijde van het coracoïd wordt 
de rechthoekige TightRope knoop weer teruggekan-
teld naar een horizontale positie onder de basis van 
het coracoïd. Pas na verwijderen van de armtrac-
tie wordt het AC gewricht gereponeerd. Vervolgens 
wordt de ronde TightRope knoop van proximaal op-
geschoven tot op de bovenzijde van de clavicula. 
Door het knopen van de onoplosbare hechtdraad 
over de ronde TightRope knoop wordt het anato-
misch gereponeerde AC gewricht gefixeerd (Figuur 
3). Tot slot worden de hechtdraden afgeknipt en 
10 cc Marcaïne intra-articulair achtergelaten. De 
steekincisie in de huid wordt gesloten met transcu-
tane hechtingen. Post-operatief wordt de schouder 
geïmobiliseerd in een mitella gedurende 6 weken, 
tevens worden circumductie-oefeningen gestart na 
4 weken. Actief mobiliseren boven schouderniveau 
vindt plaats na 6 weken, waarbij zware belasting 
tot 3 maanden na operatie wordt vermeden.

Patiënten
Tussen april 2006 en april 2007 werden 4 patiënten 
met acute AC luxatie behandeld met arthroscopi-
sche stabilisatie van het AC gewricht met behulp van 
het TightRope systeem. Het betrof vier mannen met 
een gemiddelde leeftijd van 31,8 jaar (range 22-46 
jaar). In alle gevallen was de dominante schouder 
aangedaan. De oorzaak was 3 maal sport en eenmaal 
verkeer gerelateerd. De AC luxaties werden geclas-
sificeerd als 2 Rockwood type 3, 1 Rockwood type 
4 en 1 Rockwood type 5 AC luxatie. Alle patiënten 
werden binnen 4 maanden na het ontstaan van het 
letsel aan de schouder geopereerd.
Vervolg onderzoek kon bij 2 patiënten na een jaar 
worden verricht, de overige 2 patiënten waren 
minder dan een half jaar post-operatief. Het sub-
jectieve resultaat werd bepaald door middel van 
Visual Analoge Scale (VAS) scores voor pijn en be-
wegingsbeperking. Tevens werd de functionele 
uitkomst gemeten met de Constant-Murley score, 
Disabilities of Arm Shoulder and Hand (DASH) 
score en de Nederlandse Simpele Schouder Test 
(NSST). Alle vragenlijsten waren in het Nederlands 

opgesteld en gevalideerd. Radiologische evaluatie 
werd verricht met standaard AP, Zanca en axillaire 
opnamen. Deze werden beoordeeld op de reductie 
van het AC gewricht, het voorkomen van degenera-
tieve veranderingen of peri-articulaire ossificaties, 
en eventuele complicaties als osteolyse, erosies of 
fracturen. 

Resultaten 

Alle patiënten hadden bij het postoperatieve 
onderzoek een goed resultaat met betrekking tot 
pijn, kracht en functie. De gemiddelde Constant-
Murley score was 91%, de Disabilities of Arm, 
Shoulder and Hand score was 6,9 en de Nederlandse 
Simpele Schoudertest bedroeg 11,5 van de 12 
punten gemiddeld (Tabel 1). Alle patiënten waren 
wederom werkzaam in hun oude beroep en 2 hadden 
sport hervat. Bij lichamelijk onderzoek waren er 
geen aanwijzingen voor operatieve complicaties. 
Radiologisch waren er geen degeneratieve veran-
deringen aan het AC gewricht, peri-articulaire os-
sificaties, fracturen of reluxatie waarneembaar 
(Figuren 4A/B). Bij 1 patiënt was er radiologisch 
wel partieel verlies van AC-reductie te zien, welke 
minder dan 50% van de claviculadiameter bedroeg. 
Tevens was er radiologisch eenmaal sprake van 
migratie van de subcoracoïdale TightRope knoop 
naar subclaviculair. Dit gaf in beide gevallen echter 
klinisch geen klachten en had geen negatieve 
invloed op het functionele resultaat.

Discussie

De stabiliteit van het AC gewricht wordt ontleend 
aan de gecombineerde functie van het AC ge-
wrichtskapsel en de CC ligamenten. De CC liga-
menten bestaan uit het ligamentum trapezoideum 
en conoideum, welke samen een superieure trans-
latie van de distale clavicula ten opzichte van de 
scapula tegengaan. Wanneer het AC gewrichtskap-
sel scheurt worden de CC ligamenten echter ook de 
belangrijkste structuren die horizontale translatie 
voorkomen.6

Tabel 1. De functionele outcome van 4 patiënten behandeld met het TightRope systeem - allen acute AC 
luxaties aan de dominante schouder - werd gemeten na 1 jaar follow-up maximaal.

Nr Leeftijd Trauma Rockwood Werkhervatting Subjectief Constant NSST DASH

1 22 jr auto III 8 weken uitstekend 100% 12   0,8
2 46 jr racefiets IV 16 weken goed 95% 11   4,2
3 36 jr basketbal V 9 weken goed 85% 12 14,2
4 23 jr skieën III 7 weken goed 84% 11   8,3
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De diagnose van AC-luxatie wordt gesteld op basis 
van anamnese en lichamelijk onderzoek. Met 
aanvullende röntgendiagnostiek wordt het type 
geclassificeerd. Naast standaard AP en axillaire 
opname wordt tevens een Zanca opname met 15 
graden cephaalwaartse tilt gemaakt om het AC-
gewricht zonder overprojectie te beoordelen. In 
de niet acute fase kan om onderscheid te maken 
tussen incomplete AC-luxatie (Rockwood type 1 
en 2) en complete luxatie (Rockwood type 3-6) 
een belaste en een onbelaste AP-stress-opname 
worden gemaakt. Bij de belaste opname wordt een 
gewicht met afhangende arm vast gehouden, bij de 
onbelaste opname wordt het gewicht verwijderd en 
de arm in dezelfde houding gelaten. Toename van 
de afstand tussen de bovenzijde van het coracoïd 
en de onderzijde van de clavicula op de belaste 
opname is pathognomonisch voor ruptuur van de 
coracoclaviculaire ligamenten.1

AC-luxaties kunnen op kunnen volgens Tossy en 
Rockwood geclassificeerd worden. De Tossy classi-
ficatie verdeelt de AC luxatie op basis van de stand 
in het frontale vlak in 3 types: ongedisloceerd, 
partieel gedisloceerd en complete dislocatie.3 De 
Rockwood classificatie geeft een meer gedifferen-
tieerde onderverdeling van AC luxaties in 6 types 
(Figuur 1).1 Hierbij wordt de stand van de distale 
clavicula zowel in het frontale als het transversale 
vlak beoordeeld, waardoor de Rockwood classifica-
tie gevolgen heeft voor de therapie van keuze. De 
behandeling van acute AC letsels is afhankelijk van 
de aanwezigheid van een incomplete of complete 
luxatie. Bij Rockwood type 1 en 2 luxatie zijn de li-
gamenten (deels) nog intact en deze kunnen conser-
vatief behandeld worden met mitella, analgetica, 
en mobilisatie op geleide van de pijn. Bij Rockwood 
type 4, 5 en 6 is er, gezien de volledige ruptuur 
van de ligamenten met posterieure en superieure 
dislocatie, consensus over operatieve behande-
ling. De behandeling van Rockwood type 3 luxatie 
is controversieel. Bij patiënten met zware werk- 

of bovenhandse sportbelasting kan een Rockwood 
type 3 AC luxatie echter klachten geven waardoor 
men geneigd is deze groep patiënten primair te 
opereren.4,5,6

Er zijn meerdere operatieve technieken voor AC 
luxatie beschreven. Een onderscheid kan gemaakt 
worden in de primaire acromioclaviculaire ge-
wrichtsfixatie en de primaire coracoclaviculaire 
fixatie. De distale clavicula resectie met weke delen 
procedure, zoals beschreven door Weaver en Dunn 
in 1972, is met name geïndiceerd bij chronische AC 
luxaties.2 Veel technieken zijn tevens modificaties 
van bestaande methoden zoals de coracoclavicu-
laire schroeffixatie, primair ligamentair herstel, 
weke delen transfer, gebruik van fascie grafts, 
synthestische loops, cerclagedraden, Kirschner 
draden, (hoek)platen, of clavicula osteotomie. Ook 
complicaties zijn beschreven zoals schroefbreuk, 
migratie van hardware, wondinfectie, huidnecro-
se, osteomyelitis, littekenhypertrofie, persisteren-
de deformiteit, verlies van repositie, noodzaak tot 
verwijdering van osteosynthese materiaal, revisie 
en secundaire arthrose.7-12 
Artroscopische stabilisatie geeft in vergelijking met 
open procedures een betere uitkomst met minder 
morbiditeit en complicaties. Recente studies 
wijzen er tevens op dat anatomische reconstruc-
tie van de coracoclaviculaire ligamenten leidt tot 
betere resultaten.6 
De resultaten in de huidige studie tonen aan dat 
de nieuwe artroscopische techniek technisch goed 
uitvoerbaar is. Na een jaar is er zowel subjectief 
als functioneel een goed resultaat. Ook radiolo-
gisch is er sprake van goede AC reductie zonder 
complicaties. De techniek zou gebruikt kunnen 
worden bij de multicentrische prospectief geran-
domiseerde studie bij Rockwood AC-luxtie type 
3. Biomechanisch onderzoek zal nog wel moeten 
uitwijzen of bijvoorbeeld bij type 4 AC-luxatie 
(luxatie zowel in het frontale als in het transversa-
le vlak) wellicht 2 fixaties moeten worden aange-

Figuur 4A en 4B. A. Preoperatieve röntgenopname van een acute AC luxatie. B. Postoperatieve röntgenopname, 
waarbij het gereduceerde AC gewricht gefixeerd is met het TightRope systeem.

A B
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bracht als om luxerende krachten tegen te gaan. 
Deze nieuwe artroscopische techniek met behulp 
van het TightRope systeem toont goede eerste resul-
taten bij acute acromioclaviculaire luxaties. Meer 
prospectief gerandomiseerd klinisch onderzoek 
is echter noodzakelijk met betrekking tot indica-
tiestelling, patiëntselectie en uitkomst op lange 
termijn.

Abstract

Acromioclavicular (AC) dislocation is often caused by direct 
trauma to the shoulder in active young men. The treatment 
of acute AC dislocation of Rockwood type 1 and 2 is con-
servative. The treatment of acute Rockwood type 4, 5 and 
6 dislocations is operative. In case of a Rockwood type 3 
AC dislocation there is still debate over the right choice 
of treatment. The goal of operative treatment in acute 
AC dislocation is anatomical reconstruction of the AC joint 
with healing of the ligaments. In this article we describe a 
new arthroscopic technique for the treatment of acute AC 
dislocation with the use of the TightRope system (Arthrex, 
Naples, Florida, USA) and we also present the preliminary 
results. Because of lack of evidence regarding the treatment 
of acute Rockwood type 3 AC dislocations we will start a 
prospective randomized controlled trial comparing the con-
servative and operative treatment.
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Inleiding

Scapulafracturen, in het bijzonder die van het 
acromion, zijn zeldzaam. In 2-5 % van alle schouder-
fracturen is de scapula betrokken; circa 9% hiervan is 
een acromionfractuur.1-3 De schouder(gordel)spieren 
en de grote beweeglijkheid van de schouder(gordel) 
vormen een goede buffer tegen inwerkende krachten. 
Diagnostiek kan lastig zijn, zeker als het gaat om 
multi-traumatisés.3-5 Afhankelijk van de aard en de 
lokalisatie, kunnen acromionfracturen gepaard gaan 
met tal van wekedelenletsels.6,7 De oorzaken van 
acromionfracturen zijn divers. In de meeste gevallen 
zijn ze gerelateerd aan een trauma.3,7-10 Chronische 
overbelasting (stressfracturen), degeneratie, gene-
tische en metabole oorzaken zijn beschreven.11-14 

Zeldzaam zijn acromionfracturen als postoperatieve 
complicatie, bijvoorbeeld na subacromiale decom-
pressie.15

Acromionfracturen kunnen vaak conservatief 
behandeld worden. Ernstig comminutieve fracturen, 
acromio-claviculaire dislocatie, intra-articulaire 
fracturen, een hoog risico op wekedelenletsel en 
het optreden van pseudo-arthrose vormen een 
indicatie voor osteosynthese.5,16

Wij beschrijven 7 patiënten met een fractuur van 
het acromion; 3 op basis van trauma, 3 als postope-
ratieve complicatie en 1 mogelijk als gevolg van de-
generatie.

Patiënt A, een 61-jarige zuivelhandelaar, verscheen 
voor een tweede mening op de polikliniek orthope-
die in verband met chronische, therapieresistente 
klachten van de rechter schouder. Elders was atros-
copische exploratie uitgevoerd, waarbij tendinose 

van de supraspinatuspees werd vastgesteld en een 
Neerprocedure was uitgevoerd. Bij lichamelijk 
onderzoek was er een frozen shoulder (abductie tot 
50º en een exorotatie tot 20º). De ‘crossing-test’ 
was positief, met drukpijn op het acromioclavicu-
laire gewricht. Na herbeoordeling van de MRI-scan 
die gemaakt was na de acromionresectie, toonde 
een tendinitisbeeld van de rotator cuff en een on-
regelmatig acromion. Met een 3D CT-scan werd het 
vermoeden op het bestaan van een acromionfrac-
tuur bevestigd (Figuur 1).

Een open fixatie van een pseudo-arthrose met 
oplosbare schroeven volgde (Figuur 2). Er werd 
een kleine resectie van het acromioclaviculaire 
gewricht uitgevoerd. Het herstel was gunstig. Bij 
de laatste controle had patiënt een pijnloze en 
behoorlijk functionerende rechter schouder: an-
teflexie 170º, abductie 90º en exorotatie 70º.

Patiënt B, een 26-jarige vrouw, werd in 1994 gezien 
op de polikliniek orthopedie. Zij uitte progressieve, 
injectieresistente impingementklachten, met cre-
pitaties. De röntgenfoto toonde weinig afwijkin-
gen. Na enkele maanden volgde een artroscopische 
Neerprocedure, waarbij een neiging tot subluxatie 
van de humeruskop werd vastgesteld. Na aanvan-
kelijk herstel recidiveerden de pijnklachten. Er 

Acromionfracturen - een verslag van 6 patiënten 
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Acromionfracturen zijn zeldzaam. Trauma, acute en chronische overbelasting, genetische, reumatologische en 
metabole aandoeningen kunnen aan een dergelijke fractuur ten grondslag liggen. Hoewel zelden beschreven, komen 
acromionfracturen ook voor als postoperatieve complicatie. Wij beschrijven 6 patiënten met een acromionfractuur, 
waarvan 3 na een eerdere Neerprocedure, en bespreken de motieven voor en de uitkomst van behandeling.
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Figuur 1. 3D-CT-reconstructie van de schouder van 
patiënt A. Deze toont de acromionfractuur.
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bleek sprake van secundair impingement op basis 
van subluxatie, met een verstoord scapulotho-
racaal ritme. Er was drukpijn over het acromion, 
zonder verdere aanwijzingen voor instabiliteit of 
het bestaan van een thoracic outlet syndroom. Op 
de röntgenopname werd nu een onregelmatig im-
ponerend acromion gezien. Langdurige fysiothe-
rapie volgde, met pijnexacerbaties en -remissies. 
Op een in 2003 vervaardigde CT-scan van de boven-
armregio imponeerde het distale acromion erg dun, 
met calcificaties en enkele kleine botfragmenten 
(Figuur 3). Deze werden artroscopisch verwijderd, 
net als vrijwel de gehele bursa. Er werd een in-
tracapsulaire resectie verricht van de gewrichts-

vlakken van het AC-gewricht. Middels 2 ankers in 
het glenoïd werden het middelste en bovenste 
kapsel strakker gezet, met partiële sluiting van 
de rotator interval. Er volgt een functieonderzoek 
onder narcose: exorotatie 70°. De antero-inferiore 
subluxatie was verdwenen.
Hierna verdwenen de pijnklachten en functiebe-
perking geleidelijk, met af en toe een terugval. Bij 
de laatste controle was patiënte pijnvrij. Functie: 
anteflexie 150°, exorotatie 70°.

Patiënt C, een 55-jarige vrouw, bekend met o.a. hy-
perthyreoïdie en diverse operaties aan de rechter 
schouder, viel in 2001 in het ziekenhuis waar zij 
werkte ongelukkig op haar linker schouder. De 
schouder was actief pijnlijk, met name in an-
teflexie. De röntgenfoto toonde een fractuur-
luxatie van de humerus met een avulsie van het 
tuberculum majus. Er volgde repositie onder 
narcose zonder fixatie van het tuberculum majus. 
Postoperatief persisteerde een abductiebeperking 
van 20º waarbij een hoogstand van het tuberculum 
majus van 2 mm te zien was. In juli 2002 werd een 
open re-insertie van het tuberculum majus verricht, 
waarbij, in verband met een partiële cuffruptuur, 
de supraspinatuspees werd gehecht en een zuinige 
partiële acromionresectie werd verricht.
Het herstel verliep postoperatief redelijk voorspoe-
dig, totdat zij na 10 maanden wederom op haar lin-
kerschouder viel, met een zeer pijnlijke beperking 
in zowel abductie als exorotatie als gevolg. Gezien 
de aanwezigheid van drukpijn en crepitaties over 
het acromion, werd een fractuur vermoed, waarna 

conservatieve therapie volgde. De diagnose werd 
na 5 maanden bevestigd middels een 3-D CT-scan, 
waarbij consolidatie werd waargenomen (Figuur 
4). Wegens aanhoudende pijn volgde 4 maanden 
later een artroscopische nettoyage, waarbij een 
eenvoudige lengtescheur in de supraspinatuspees 

Figuur 3. Coronaal oblique CT-reconstructie van de 
schouder van patiënt B toont een dun acromion met 
een fractuur.

Figuur 4. 3D-CT-reconstructie van de schouder van 
patiënt C toont het resultaat van een conservatief 
behandelde acromionfractuur.

Figuur 2. Voor-achterwaartse postoperatieve röntgen-
foto van de schouder van patiënt A. Status na open 
reductie en interne fixatie (ORIF) van de acromionfrac-
tuur met oplosbare schroeven.
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gehecht werd. Bij de laatste poliklinische controle 
was zij pijnvrij. De functie was aanzienlijk hersteld. 
De anteflexie was 130º met enige alata-stand van 
de scapula. Zij had een exorotatie van 70º. Onder 
begeleiding van een fysiotherapeut werkt zij aan 
verder herstel.

Patiënt D, een 70-jarige man, oud nationaal wa-
terpolospeler, met in de voorgeschiedenis een 
totale heupprothese links, werd via de SEH op onze 
afdeling opgenomen. Tijdens het spelen met zijn 
kleinkinderen had hij een afdaling van de glijbaan 
gewaagd. Hierbij was hij hard op zijn linkerschou-
der gevallen. Bij lichamelijk onderzoek werden een 
pijnlijke en beperkte abductie (60º bij 0º exorota-
tie) en exorotatie (30º bij 0º abductie) gevonden, 
met drukpijn over het laterale acromion.

Röntgendiagnostiek, MRI en aanvullende 3-D CT 
beeldvorming toonden een acromionfractuur met 
een hoekstand naar lateraal inferior, met impressie 
van de supraspinatuspees (Figuur 5). Er werd een 
osteosynthese met 3 Kirschnerdraden verricht, 

waarbij een goede stand van het botfragment werd 
bereikt en de eigenlijke acromionboog weer werd 
hersteld . Hoewel röntgenologisch nog sprake was 
van een lichte hoekstand van het distale acromion 
naar inferior, verliep het herstel postoperatief on-
gecompliceerd.

Patiënte E, 17 jaar, werd gezien op de spoedeisen-
de hulp van ons ziekenhuis, na een val met haar 
scooter 3 weken eerder, waarbij zij op haar rechter 
schouder terechtgekomen was. Er was een sterk 
verminderde functie en de rechter arm deed veel 
pijn. Er was sprake van een blokkerend impinge-
ment, met drukpijn over het acromion. De rönt-

genfoto toonde een acromionfractuur met losse 
botfragmenten en een subluxatie van de humerus 
(Figuur 6). 

Figuur 5. 3D-CT-reconstructie van de schouder van 
patiënt D toont een acromionfractuur aan de basis 
van het acromion. De fractuur werd behandeld met 3 
Kirschner-draden.

Figuur 6. Röntgenfoto van de schouder van patiënt E. 
Acromionfractuur is hierop niet goed te beoordelen. 
Klinisch beeld paste echter bij acromionfractuur.

Figuur 7. 3D-CT-reconstructie van de schouder van 
patiënt E toont een acromionfractuur met malpositie.

Figuur 8. Röntgenfoto van de schouder van patiënt 
E. Status na open repostie en interen fixatie met 3 
schroeven. Het osteosynthesemateriaal werd na 
consolidatie weer verwijderd.
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Op een aanvullend 3-D CT-scan werd een malpo-
sitie vastgesteld (Figuur 7). Er volgde open fixatie 
met 3 schroeven (Figuur 8).
Na enkele maanden bleek een duidelijke verbete-
ring van de schouderfunctie. Patiënte was pijnvrij. 
Enkele maanden postoperatief werd het osteosyn-
thesemateriaal verwijderd. Bij de laatste poliklini-
sche controle (14 maanden postoperatief) werden 
een anteflexie van 180º, een actieve abductie van 
120º en een exorotatie van 70º gemeten.

Patiënt F, 55 jaar, werd in 1999 met spoed opgenomen 
in ons ziekenhuis. Tijdens het uitgaan was hij onder 
invloed van alcohol gevallen en op zijn rechter-
schouder terecht gekomen. Het gevolg was een 
naar caudaal gedisloceerde acromionfractuur, met 
een humerusluxatie naar inferior (figuur 9) en een 
graad I huidletsel. Neurovasculair waren er geen 
bijzonderheden. De schouder werd gereponeerd 
en met een Kirschner-draad werd het acromion 
gefixeerd. Peroperatief werd onder röntgendoor-
lichting een kleine Hill-Sachs laesie gezien. Het 
resultaat was een stabiele schouder. Na een week 
volledige immobilisatie werd gestart met fysiothe-
rapie, hetgeen aanvankelijk moeizaam verliep. Na 
circa 5 maanden was de functie redelijk hersteld, 

met nog wel een behoorlijke abductiebeperking. 
De kracht van de m. triceps en m. deltoideus was 
suboptimaal. Patiënt was pijnvrij. Negen maanden 
postoperatief was de abductie toegenomen tot ca 
80º, de anteflexie bedroeg 160º en de exorotatie 
10º. Patiënt werd, mede op eigen verzoek, uit 
controle ontslagen.

Discussie

Acromionfracturen zijn zeldzaam en vaak onderdeel 
van (meervoudige) traumata, waardoor ze soms pas 
later worden opgemerkt. Ook acute en chronische 
overbelasting, degeneratie, alsmede metabole en 
genetische oorzaken zijn beschreven als achterlig-
gend mechanisme. 
Echter ook een te ruime subacromiale decompres-
sie in het kader impingement behandeling kan 
oorzaak zijn van het ontstaan van een acromion-
fractuur. Deze oorzaak is in de literatuur zelden 
beschreven. Mogelijk dat er sprake is van onder-
rapportage vanwege eventuele juridische conse-
quenties. Comorbiditeit kan het iatrogene karakter 
van de fractuur naar de achtergrond verdringen. 
Een goed peroperatief zicht, alsmede een juiste 
grootte van de resectie zijn van evident belang. Te 
weinig (vaak lateraal) leidt tot onvoldoende thera-
peutisch effect en te veel tot een te dun botopper-
vlak, met verhoogde kans op fragmentatie van het 
acromion. De indicatiestelling voor het uitvoeren 
van een partiële acromionresectie dient kritisch te 
worden bekeken. Vooral bij patiënten met secun-
daire impingement bij multidirectionele instabili-
teit is het acromion doorgaans normaal gevormd en 
bestaat er geen indicatie voor een partiële acromi-
onresectie.

De behandeling van acromionfracturen kan in veel 
gevallen conservatief. Immobilisatie met behulp 
van een sling, spica cast of mitella leidt tot een 
goede functionele uitkomst. Intra-articulaire, com-
minutieve en gecompliceerde fracturen, alsmede 
het bestaan van pseudo-artrose, zijn een indicatie 
voor operatieve correctie. Bij de besluitvorming 
omtrent het al dan niet operatief ingrijpen, speelt 
de fixatie de m. deltoideus aan het acromion een 
belangrijke rol. Verkleining van de subacromiale 
ruimte geeft immers een grotere kans op impin-
gement.16 De algehele conditie van de patiënt, 
alsmede de mate van degeneratie van bot- en pees-
weefsel dient echter niet uit het oog verloren te 
worden, aangezien beide van grote invloed kunnen 
zijn op het postoperatieve herstel. 

Fixatie van botfragmenten kan op diverse wijzen 
worden uitgevoerd, zonder dat één methode de 

Figuur 9. Röntgenfoto van de schouder van patiënt 
F toont een antero-inferiore schouderluxatie en een 
acromionfractuur.
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voorkeur geniet. De uitkomsten van hoekplaten, 
schroeven, Kirschnerdraden, suturen en cerclages 
zijn allen beschreven, met vaak een goede tot uit-
stekende uitkomst.1,3,8,9,17

Abstract

Fractures of the acromion are rare. Trauma, surmenage, 
genetic, rheumatic and metabolic diseases are etiological 
factors. Acromial fractures can also be iatrogenic after de-
compressive surgery of the shoulder. We describe 6 patients 
with a fracture of the acromion, 3 after a prior subacro-
miale decompression. We also describe the indications and 
outcome of treatment of these fractures.
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Een totaleknieprothese (TKP) is een frequent uitge-
voerde, zeer succesvolle ingreep. Een ernstige com-
plicatie hiervan is een diepe infectie. De prevalen-
tie varieert van 0,5 tot 3% bij primaire TKP; 4,5% bij 
revisie-ingrepen.3,5 Indien de infectie vroegtijdig 
na implantatie optreedt, kan getracht worden de 
prothese te behouden middels open debridement 
en lavage.15 Bij een persisterende infectie ondanks 
herhaaldelijke debridement en lavage, dient de 
TKP verwijderd te worden. De meest gebruikelijke 
procedure is een ‘two-stage’-revisie, waarbij alle 
componenten en botcement verwijderd worden en 
er gebruikt gemaakt wordt van een spacer. Het suc-
cespercentage van ‘two-stage’-revisies is 91%.4  Een 
spacer is een tijdelijke opvulling van het defect, 
dat ontstaan is na verwijdering van de TKP. Spacers 
zijn gemaakt van antibioticumhoudend botcement 
en zorgen voor hoge lokale antibioticumspiegels, 
met geringe systemische bijwerkingen.17 Tevens 
voorkomen ze contracturen van de weke delen.3 Er 
bestaan 2 typen: articulerende en niet-articuleren-
de spacers. Articulerende spacers hebben enkele 
voordelen boven niet-articulerende spacers: ze 
geven een betere bewegingsuitslag, zijn direct be-
lastbaar, geven minder stijfheid en botverlies.1,2,6

Een weinig gerapporteerde complicatie is een 
breuk van de spacer.12 Wij beschrijven een casus 
waarbij deze zeldzame complicatie opgetreden is.

Ziektegeschiedenis

Een 79-jarige vrouw kreeg in juli 2002 een TKP links, in 
verband met een 5-jaar bestaande, invaliderende gon-
artrose. Bij poliklinische controle in februari 2004 was er 

sprake van recidiverende pijnklachten in haar linker knie. 
Radiologisch onderzoek toonde een dunne, sclerotische 
lijn rondom de steel van de tibiacomponent, duidend op 
loslating. Een botscan toonde een hotspot ter plaatse van 
het tibiaplateau. De infectieparameters waren binnen de 
normaalwaarden. De peroperatief ingestuurde vriescoupes 
van de interfaces van de tibia- en femurcomponent toonden 
geen infectiebeeld. Besloten werd tot een ‘one-stage’-re-
visie, welke in september 2004 volgde. Het postoperatieve 
beloop en revalidatieprogramma verliepen ongecompli-
ceerd.
De knieklachten recidiveerden 2 jaar later echter na een 
doorgemaakte bovenste luchtweginfectie. Laboratorium-
onderzoek toonde verhoogde infectieparameters, radio-
logisch onderzoek en PET-scan toonden geen afwijkingen. 
Een kweek van de gepunteerde gewrichtsvloeistof was 
tevens negatief. Het klinische en peroperatieve beeld was 
verdacht voor een ‘low-grade’ infectie. 
Een ‘two-stage’-revisie volgde in februari 2007. Hierbij 
werd de TKP vervangen door een articulerende spacer van 
Refobacin® Revision botcement, waarin zowel gentamicine 
als clindamycine verwerkt is (Biomet, Warsaw, Indiana, 
USA). Reïmplantatie van een TKP zou na 3-6 maanden post-
operatief volgen, op geleide van de infectieparameters. 
Het postoperatieve beloop verliep ongecompliceerd; het 
revalidatieprogramma verliep voorspoedig. Onder begelei-
ding van een fysiotherapeut werd actief geoefend.
Bij poliklinische controle klaagde patiënte over een 
knarsend gevoel bij bewegen. Radiologisch onderzoek 
toonde een gebroken spacer (Figuur 1). Artrotomie van de 
knie, tijdens de reïmplantatie-fase, bevestigde dit radiolo-
gische beeld (Figuur 2, Figuur 3).

Discussie

Een articulerende kniespacer is breekbaar. Er zijn 
2 mogelijke oorzaken voor het breken van een 
spacer: focale zwakte van het botcement óf te 
grote inwerkende krachten op de spacer.
De mechanische sterkte van botcement is afhanke-
lijk van de drukvastheid, buigmodulus, buigsterk-
te, en vermoeiingssterkte.14 Deze sterkte kan door 
de volgende factoren beïnvloed worden: de mate 
van homogeniteit van het mengsel en toevoeging 
van antibiotica. 

Een articulerende kniespacer is breekbaar

J.C. Keurentjes en C.J. Van Loon

Een ‘two-stage’-revisie is de gouden standaard bij een geïnfecteerde totaleknieprothese, waarbij gebruik gemaakt kan 
worden van een articulerende spacer van antibioticumhoudend botcement. Wij beschrijven een casus waarbij deze 
spacer gebroken is en bespreken de mogelijke oorzaken hiervan.
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De mate van homogeniteit van het botcement wordt 
bepaald door de wijze van vermenging. Handmatige 
vermenging kent een grotere inclusie van lucht in 
het botcement dan mechanische vermenging onder 
vacuum.11 Dit zorgt voor een lagere dichtheid en 
een hogere porositeit en toont bij vermoeidheids-
testen superieure resultaten.9 Handmatige toevoe-
ging van grote antibioticumkristallen leidt tot een 
minder homogeen mengsel dan geprefabriceerd 

cement waarin 1 of meerdere antibiotica zijn 
verwerkt.7,13 Dit leidt tevens tot een verminderde 
mechanische sterkte. De keerzijde is dat poreus 
botcement en grote antibioticumkristallen een 
grotere lokale antibioticumdosis geven.3,7,13 
De mechanische sterkte van botcement kan tevens 
beïnvloed worden door het type antibioticum en 
de vorm en dosering van het antibioticum. Een 
hoge dosering gentamicine in poedervorm (>4,5g 
/ 40g cement) veroorzaakt een verzwakking van 
het botcement.10 Als bovengrens wordt maximaal 
8g antibioticumpoeder per 40 g botcement aange-
houden.8 Vloeibare gentamicine geeft tevens een 
verzwakking van het botcement.16 Vancomycine 
geeft een verminderde vermoeiingssterkte ten 
opzichte van tobramycine.9 Uiteraard dient het 
gebruikte antibioticum toegespitst te worden op 
de verwekker van de infectie.

Een optimale pasvorm van de spacer is van belang 
voor een goede biomechanische krachtverde-
ling, hetgeen de kans op een breuk verkleint. De 
in deze casus gebruikte spacer is vervaardigd met 
behulp van een Knee Cement Spacer Mold (Biomet, 
Warsaw, Indiana, USA). Deze steriele disposable si-
liconenmallen dienen gevuld te worden met laag-
visceus botcement, welke verwijderd worden na 
uitharding van het cement. De vulling van de mal 
is de grootste valkuil in dit systeem. Bij overvulling 
van de mal distenderen de zijwanden, waardoor er 
een suboptimale pasvorm ontstaat. Bij ondervul-
ling van de mal ontstaan er focale defecten in de 
spacer, waardoor de pasvorm ook suboptimaal is.

Naast de mechanische sterkte van het cement, 
zijn de op de spacer inwerkende krachten van 
doorslaggevende betekenis. Enige terughoudend-
heid ten opzichte van het reguliere revalidatie-
programma bij TKP is derhalve geboden bij actief 
oefenen. Voorzichtigheidshalve kan men het beste 
de functie beperken, waarbij gestreefd wordt naar 
een volledige extensie en flexie tot 30-60˚. Bij 
verdere flexie kan de spacer breken in het zwakste 
punt, welke de femurcomponent is.
In deze casus werd gebruik gemaakt van geprefa-
briceerd gentamicinehoudend cement, wat met 
behulp van een vacuüm-mixsysteem gemengd 
werd. Desondanks waren er luchtbellen aanwezig 
in de femurcomponent (Figuur 3). De pasvorm van 
de gebroken spacer bleek bij revisie adequaat. Een 
andere oorzaak van het breken van de spacer, was 
het actieve revalidatietraject dat werd toegepast 
door de behandelende fysiotherapeut. Zowel enige 
terughoudendheid bij het revalidatieprogramma 
als een adequate overdracht naar de fysiotherapie 
kan dergelijke complicaties helpen voorkomen.

Figuur 1. Voorachterwaartse röntgenfoto van de linker 
knie. Er is sprake van een breuk van de botcement 
femurcomponent.

Figuur 2. Foto van twee kniespacers, femorale com-
ponent. Links is een intacte spacer te zien, rechts het 
gebroken exemplaar.
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Abstract

Two-stage revision is the golden standard in the treatment 
of an infected total knee prosthesis. A articulation cement 
spacer containing antibiotics can be used. We describe a 
case of a fracture of such a cement spacer en discuss the 
possible causes.
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Figuur 3. Detailfoto van de breuk. Ondanks vermenging 
onder vacuüm zijn er een tweetal luchtbellen ont-
staan, wat wijst op poreus botcement.
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Selectie van de verslagen van de Najaarsvergadering 
van de NOV op 11 en 12 oktober 2007 te Veldhoven

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

Inleiding en vraagstelling
De huidige gouden standaard voor een voorste 
kruisband reconstructie is een reconstructie met 
patellapees of hamstrings waarbij met name de 
anteromediale bundel van de VKB gereconstrueerd 
wordt. Dit geeft een verbetering van de instabiliteit 
in voor-achterwaartse richting (translaties) maar 
zou een reden kunnen zijn waarom de rotatoire 
instabiliteit niet adequaat wordt gecorrigeerd. 
Biomechanisch en laboratorium onderzoek hebben 
aangetoond dat bij het plaatsen van de graft in een 
horizontale positie de posterolaterale bundel ook 
gereconstrueerd wordt. Om een meer anatomische 
positie te krijgen van de oorspronkelijke VKB moet 
het transplantaat de richting van de posterolate-
rale bundel, dus meer horizontale positie volgen. 
Deze anatomische positie is echter niet mogelijk 
met de huidige één- incisie techniek, zodat bij deze 
techniek een extra tweede incisie noodzakelijk is. 
Het transplantaat wordt hierbij antegraad , via de 
femorale tunnel in de tibiale tunnel getrokken.

Vraagstelling
1. Is er klinisch een rotatiestabiliteit meetbaar bij 

de iso-anatomisch 2- incisie VKB reconstructie 
met een patellapeestransplantaat?

2. Is er een toegenomen donor-site morbiditeit bij 
deze 2 incisie techniek?

Methoden
Een opeenvolgend cohort van 60 patiënten werd 
middels deze techniek geopereerd en na een 

minimale follow-up duur van 12 maanden onder-
zocht. Middels een Tegner, een Lysholm en een IKDC 
score werd deze serie vergeleken met de gouden 
standaarden uit de literatuur. Tevens werden de 
exorotatie in flexie en de pivot shift gemeten. Met 
een VAS werd de donor site morbiditeit gemeten.

Resultaten
Onderzoeksvraag 1: De resultaten van de stabili-
teitstesten (KT 1000, Lachman, SL) in voor-achter 
waartse richting verschillen niet met de literatuur. 
De resultaten op de gevalideerde scores wijken 
eveneens niet af. Een vermindering in rotatoire in-
stabiliteit konden wij bij klinisch onderzoek niet 
aantonen.
Onderzoeksvraag 2: Klachten van de extra laterale 
incisie komen slechts in 5% van de gevallen voor. 
Wel gaf 50% van de patiënten ,indien gericht nage-
vraagd klachten aan van donor-site morbiditeit ter 
plaatse van de patellapees. 

Conclusie
De potentiële voordelen van de 2 incisie techniek 
(betere rotatiestabiliteit ) kunnen wij bij klinisch 
onderzoek in deze groep niet aantonen. Bij gerichte 
navraag naar klachten ter plaatse van het litteken 
blijkt dat donor site morbiditeit bij het gebruik van 
patellapees als transplantaat door meer dan 50% 
van de patiënten als hinderlijk wordt ervaren.

Drs. P. Willemse en Prof. dr. R.L. Diercks 
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Resultaten van de iso-anatomische VKB reconstructie middels de 2-incisie 
techniek. Is er op korte termijn effect meetbaar?

Pre-operatieve risicofactoren die de overleving van een gesloten-wig 
 tibiakoposteotomie bepalen

Inleiding
Valgiserende tibiakoposteotomie (VTO) is een ge-
accepteerde behandeling van symptomatische 
mediale gonartrose bij jonge en actieve patiënten 
met een varus beenas. Er bestaat nog geen over-

eenstemming in de literatuur welke factoren de 
overleving van een VTO beïnvloeden. Het doel van 
deze studie was om preoperatieve risicofactoren 
te herkennen die het falen van een gesloten VTO 
op de lange termijn voorspellen.
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Methode
Een groep van 104 opeenvolgende patiënten, 
behandeld met een gesloten VTO tussen januari 
1991 en december 1996, werd retrospectief ge-
analyseerd. Een overlevingsanalyse werd volgens 
de Kaplan-Meier methode uitgevoerd. Logistieke 
regressie analyse werd gebruikt om de relatie 
tussen het falen van de VTO en mogelijke preope-
ratieve risicofactoren te bepalen.
 
Resultaten
De overlevingswaarschijnlijkheid van de VTO was 
75% (SD 4.2%) na 10 jaar met een totale knie prothese 
(TKP) als eindpunt. Vrouwen en een Ahlbäck’s clas-

Introductie
Huidige digitale planningprogramma's stellen ons 
in staat de vergrotingsfactor van röntgenbeeld en 
sjabloon op elkaar af te stemmen, in tegenstel-
ling tot de vaste vergrotingsfactor van analoge 
sjablonen. Onvoldoende nauwkeurigheid van deze 
digitale vergrotingscorrectie heeft geleid tot een 
onderzoek met als doelstelling het ontwikkelen 
van een nieuwe digitale methode ter verbetering 
van de vergrotingscorrectie. Bovendien is een re-
trospectief onderzoek verricht naar de betrouw-
baarheid van deze methode in vergelijking met de 
analoge methode en de voorheen gangbare digitale 
planningmethode.

Methode
Allereerst is, middels 50 postoperatieve röntgen-
foto's, de relatie tussen de vergroting van het 
referentieobject op de symfysis pubis en de ver-
groting van de totaleheupprothesekop bepaald. 
De verkregen relatie is gebruikt voor de ontwik-
keling van onze digitale planningmethode. Deze is 
retrospectief vergeleken met de digitale methode 
waarbij het referentieobject een vaste waarde 
wordt gegeven en de analoge planningmethode 
waarbij een vaste vergroting van 15% wordt ver-

Inleiding en vraagstelling
Er is nog steeds discussie over het in vivo klinische 
voordeel van UHMWPE liners, gesteriliseerd in inert gas. 
Onze hypothese was dat er minder slijtage is in argon 

(ARGON) dan in lucht gesteriliseerde (AIR) liners. 

Methode
De penetratiesnelheid van de femurkop werd geme- 

sificatie van graad 2 of meer, werden geïdentifi-
ceerd als pre-operatieve risicofactoren die revisie 
van VTO naar TKP voorspellen 10 jaar na operatie.
 
Conclusie
Deze studie laat zien dat mannen met symptomati-
sche mediale gonartrose en Ahlbäck graad 1, ideale 
kandidaten voor een corrigerende osteotomie zijn. 
Zij hebben 10 jaar na de ingreep, bijna 10 keer 
minder kans op VTO-falen dan vrouwen met een 
verder gevorderd stadium van artrose.

T. van Raaij, M. Reijman, R. Brouwer, T. Jakma, J. Verhaar

ondersteld. 4 observers hebben 17 gecementeerde 
en 16 ongecementeerde totale heupprotheses ge-
sjabloneerd middels de beschreven 3 methoden.

Resultaten
Een sterke correlatie (R=0.735, p<0,001) bleek 
tussen de vergroting van het referentieobject en 
de vergroting van de kop van de totale heuppro-
these. De percentages correct gemeten prothe-
sematen (±1) met onze nieuwe digitale methode 
(94.1%-82.8% steel, 80.9%-75.0% cup) zijn nagenoeg 
vergelijkbaar met de analoge methode (971%-84.4% 
steel, 89.7%-82.8%) cup). Het oude digitale plan-
ningprotocol geeft duidelijk slechtere resultaten 
(55.9-50.0% steel, 36.8%-62.5% cup).

Conclusie
Een planningprotocol met de verkregen correlatie 
tussen vergroting van referentieobject en de vergro-
ting van totale heupprothesekop leidt tot een betere 
digitale vergrotingscorrectie en resultaten nagenoeg 
vergelijkbaar met de analoge planningmethode.

H.J.A. Crooijman, A.M.R.P. Laumen, K.E. de Kroon, R.P.A. 
Janssen, C. van Pul, P.E.F. Wijn, J.B.A. van Mourik

Een nieuwe digitale planningmethode voor totaleheupprothesiologie 
verhoogt de nauwkeurigheid van de vergrotingscorrectie

De in vivo slijtagekarakteristieken van ongecementeerde 
 acetabulum-liners, gesteriliseerd in lucht en argon
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ten van 83 (93 heupen) en 71 patiënten (79 heupen), 
respectievelijk behandeld met een AIR en ARGON 
liner, na een gemiddelde follow-up van 8 (3 tot 12) 
jaar. Standaard-Röntgenopnames die direct, 3 en 6 
maanden en 1 jaar postoperatief en dan jaarlijks 
werden vervaardigd, werden bestudeerd. 

Resultaten
Gedurende de eerste 3 postoperatieve jaren werd 
er geen verschil gemeten in slijtage snelheid 
tussen beide groepen (P = 0,13; creep). Hierna liet 
de ARGON liner ten opzichte van de AIR liner een 
afname in slijtage snelheid zien van 0,04 mm/j 
tussen 4 en 6 jaar (P = 0,006), 0.14 mm/jaar tussen 
7 en 9 jaar (P < 0.001) en 0,33 mm/jaar na 9 jaar 
follow-up 

Achtergrond
Osteochondrale transplantatie (mozaïekplastiek) is 
een succesvolle behandeling voor kraakbeendefec-
ten in de knie, welke zonder behandeling kunnen 

leiden tot secundaire artrose. Het effect van de 
behandeling is afhankelijk van de reconstructie 
van het oppervlak en de stabiliteit van de moza-
iekplastiek. Beide parameters kunnen beïnvloed 

Inleiding en vraagstelling
Totale heupprothesen (THP) bij jongere patiënten 
gaan gepaard met hogere revisie percentages. Sinds 
1994 is de Exeter™ (Stryker-Howmedica, Limerick, 
Ierland) prothese samen met een gecementeerde 
cup geïmplanteerd. Bij acetabulaire defecten is 
een reconstructie uitgevoerd met bone impaction 
grafting (BIG) en een gecementeerde cup. Deze 
studie evalueert de resultaten van deze prothese 
in patiënten jonger dan 40 jaar.
 
Methode
Tussen 1994 en 2005 zijn er 104 primaire THP 
geplaatst in 78 patiënten jonger dan 40 jaar. Geen 
enkele patiënt is geëxcludeerd voor deze studie, 
alle patiënten werden vervolgd. De gemiddelde 
leeftijd ten tijde van operatie was 31 jaar (16-39). 
De gemiddelde follow-up is 6.2 jaar (2-12 jaar).
Acetabulaire BIG was verricht in 55 heupen (53%). 
Alle medische statussen, Harris hip scores (HHS) en 
röntgenfoto`s zijn geanalyseerd.

Resultaten
Drie patiënten zijn overleden tijdens follow-up (4 

(P = 0,015). Multi-level analyse toont een ver-
minderde slijtage snelheid aan van 0.048 mm/j 
(P = 0,01) over de gehele follow-up periode ten 
voordele van de ARGON liner. In 4 acetebuli met 
een AIR en 5 met een ARGON liner werd osteolyse 
waargenomen. (P = 0.6). Eén acetabulumcompo-
nent met een AIR liner werd gereviseerd.  

Conclusie
De in vivo slijtage snelheid is significant lager in 
argon dan in lucht gesteriliseerde UHMWPE liners 
bij ongecementeerde acetabulum componenten 
vanaf 3-jaarsfollow-up.

J.H.M. Goosen, C.C.P.M. Verheyen, B.J. Kollen, N.J.A. Tulp

heupen). Er waren 11 revisies: 5 wegens aseptische 
cup loslating, 3 wegens infectie en 3 wegens reci-
diverende luxaties (2 kopjes gewisseld, 1 cuprevi-
sie). Slechts 1 cup van de 55 BIG cups was aseptisch 
los. De gemiddelde HHS was preoperatief 51 punten 
(spreiding 15-77) en postoperatief 89 punten (spreiding 
55-100). Overleving na 7 jaar met als eindpunt revisie 
voor iedere reden was 87,2% (95% C.I. 77,7-92,9%). 
Overlevingspercentage met eindpunt cuprevisie 
wegens aseptische loslating was 94,0% (95% C.I. 
85,9–97,5%); overleving met als eindpunt steelrevisie 
wegens aseptische loslating was 100%.
 
Conclusie
De primaire Exeter prothese in jonge patiënten 
laat goede middellange termijn resultaten zien. 
BIG lijkt voor de reconstructie van acetabulaire 
defecten een uitstekende behandeling te zijn.

D.C.J. de Kam, R.L.W.A. Klarenbeek, J.W.M. Gardeniers en 
B.W. Schreurs

Herstel van oppervlaktecongruentie na osteochondrale transplantatie van 
een kraakbeendefect; een humane kadaverstudie

Resultaten van de gecementeerde Exeter heupprothesen 2 tot 12 jaar na 
plaatsing bij patiënten onder de 40 jaar
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worden door vroege mobilisatie. Het doel van het 
onderzoek was meten van het effect van een mo-
zaïekplastiek en mobilisatie op de oppervlaktecon-
gruentie.

Materiaal en methode
Op elke condyl van acht humane kadaverknieën 
werd op een artificieel kraakbeendefect een ge-
standaardiseerde osteochondraal transplantatie 
met drie cilindrische pluggen uitgevoerd. Op de 
ene condyl werden de pluggen op de bodem van 
het defect geplaatst (bottomed), op de contralate-
rale condyl werden de pluggen zwevend geplaatst 
(unbottomed). Drukmetingen van het oppervlak 
werden uitgevoerd met een Tekscan drukmeter op 
vijf momenten: preoperatief (intact kraakbeen), 
gestandaardiseerd kraakbeendefect (zonder re-
constructie), na osteochondraal transplanta-
tie (pluggen ‘flush’ geplaatst), na herhaaldelijk 
onbelast mobiliseren van de knie en na partieel 
belast mobiliseren (350 Newton).

Resultaten
In aanwezigheid van een defect steeg de randspan-

Introductie
Door afwezigheid van een synoviaal membraan en 
door de beperkte beweeglijkheid van de lumbale 
wervels, werd tot op heden gedacht dat ontste-
kingsreacties veroorzaakt door slijtage partikels 
van de prothese en osteolyse onmogelijk konden 
ontstaan na het plaatsen van een lumbale discus 
prothese. 
Het doel van deze studie is het analyseren van pe-
riprothetisch fibreus weefsel op de aanwezigheid 
van polyethyleen (PE) slijtagepartikels en ontste-
kingsreacties.

Methode
Tijdens revisiechirurgie van de SB Charité discus 
prothese is van 16 patiënten periprothetisch fibreus 
weefsel verzameld. Indicatie voor revisie was het 
hebben van ernstige pijnklachten na gemiddeld      
9 jaar (3-16 jaar). 
Het weefsel werd gekleurd met hematoxyline/
eosine en geanalyseerd onder een normaal en ge-
polariseerd licht (vergroting 100x). Dit weefsel 
werd beoordeeld op aanwezigheid van PE slijta-
gepartikels en diverse cel typen gerelateerd aan 
ontsteking. De mate van ontsteking wordt gescoord 

ning in de directe omgeving van het kraakbeende-
fect tot 192% ten opzichte van de randspanning bij 
een intact kraakbeenoppervlak. De verhoogde druk 
kon gedeeltelijk hersteld worden door een osteo-
chondraal transplantatie, de randspanning daalde 
tot 135% van de preoperatieve spanning. Na belast 
mobiliseren toonden twee van de acht unbottomed 
osteochondraal transplantaties inzakking van de 
pluggen. Desondanks toonde statistische analyse 
aan dat, voor zowel de totale groep als voor de 
subgroepen, onbelast en belast mobiliseren de 
randspanning niet significant deed verschillen. Dit 
geeft aan dat de pluggen over het algemeen stabiel 
bleven tijdens mobilisatie. 

Conclusie 
Een kraakbeendefect resulteert in een verhoogde 
spanning op de randen van het kraakbeendefect. 
In dit kadavermodel had een osteochondraal trans-
plantatie van drie pluggen een positief effect in 
het herstellen van de oppervlaktecongruentie.

N.B. Kock, José MH Smolders, J.L.C. van Susante, P. Buma, 
A. van Kampen en N. Verdonschot

van 0 tot 4. Tenslotte is immunohistochemie uitge-
voerd om de aanwezigheid van TNF-α en IL-6 aan 
te tonen.

Resultaten
In 11/16 patiënten zijn PE partikels > 0.4 μm aan-
getroffen. Het aantal partikels varieert tussen 
de 0 en 761 partikels/mm2. Het aantal gevonden 
partikels neemt toe naarmate de grootte afneemt. 
Een positieve correlatie (rho=0.886, p>0.01) is 
zichtbaar tussen het aantal partikels en de ont-
stekingsgraad in periprosthetisch fibreus weefsel. 
TNF-α en IL-6 was aanwezig in al het weefsel dat 
PE partikels en macrofagen bevatte.

Conclusie
De resultaten tonen aan dat zowel ontstekingsre-
acties als PE slijtagepartikels > 0.4 μm aanwezig 
kunnen zijn rond de discusprothese bij patiënten 
met ernstige pijnklachten waarbij een revisie 
operatie nodig werd gevonden. 

A. van Ooij, I.M. Punt, T. de Bruin, J. Cleutjens, S.M. Kurtz, 
L.W. van Rhijn

Ontstekingsreacties en slijtagepartikels bij patiënten met een 
lumbale discus prothese 
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Inleiding en vraagstelling
Plaatsing van de totale discus prothese (TDP) ter 
behandeling van degeneratieve discus degeneratie 
staat ter discussie. Indien de discus prothese niet 
naar behoren functioneert, horen posterieure fusie 
en 360o fusie in combinatie met verwijdering van 
de discusprothese tot de chirurgische mogelijkhe-
den. Doel van deze studie is te bestuderen of ver-
wijdering van de prothese de resultaten van revisie 
operaties verbetert.

Methode
In het azM zijn 75 patiënten bekend met aanhou-
dende pijnklachten na implantatie van de TDP. Veel 
voorkomende complicaties zijn inzakking, slijtage, 
aangrenzende discus degeneratie, degeneratie van 
het facetgewricht en migratie. Bij 15 patiënten is 
een posterieure fusie uitgevoerd, en bij 22 patiënten 
zijn 26 prothesen verwijderd in combinatie met 
360o fusie. Pre- en postoperatief zijn VAS, Oswestry 
en RAND-36 vragenlijsten afgenomen.

Resultaten
De VAS en Oswestry zijn in de fusie groep respec-

tievelijk gedaald van 8.0 (+0.9) tot 6.3 (+2.1) en 
van 56.5 (+17.9) tot 43.2 (+21.1); en in de groep 
met discus verwijdering van 8.0 (+0.9) tot 5.6 
(+2.7) en van 56.8 (+13.8) tot 41.3 (+21.5). Vier 
RAND-36 dimensies zijn in beide groepen signifi-
cant verbeterd, en emotionele rolbeperkingen in 
de discus verwijderingsgroep.
Postoperatief hebben 2 patiënten uit de fusie groep 
pseudo-artrose ontwikkeld. In de discus verwij-
deringsgroep kreeg 1 patiënt DVT en 2 patiënten 
onverklaarbare pijnklachten en afgenomen spier-
kracht in het linker been.

Conclusie
Verwijderen van de discusprothese en 360o fusie 
geeft 1 jaar postoperatief iets betere resultaten 
dan het uitvoeren van enkel posterieure fusie. Deze 
verwijdering is goed uitvoerbaar, echter brengt dit 
meer risico’s met zich mee.

I.M. Punt, A. van Ooij, S.M. Kurtz, G.W.H. Schurink, L.W. 
van Rhijn

Heeft het verwijderen van de discusprothese zin? Eén jaar follow-up 
 resultaten van revisie operaties bij discusprothese patiënten met 
 aanhoudende pijnklachten 

Percutane Vertebroplastiek als behandeling van chronische osteoporoti-
sche compressiefracturen - Prospectieve middellangetermijnresultaten

Introductie
Percutane vertebroplastiek (PVP) is een minimaal 
invasieve behandeling voor Osteoporotische Verte-
brale Compressiefracturen (OVCFs). Chronische 
OVCFs (>6 weken klachten) geven pijnklachten 
welke tot 18 maanden kunnen aanhouden, na-
tuurlijk herstel van acute OVCFs (0-6 weken) 
treedt echter in meer dan 80% binnen 8 weken op. 
Prospectieve studies naar de klinische uitkomst van 
behandeling van chronische fracturen middels PVP 
zijn spaarzaam.

Methode
Tussen 2002 en 2005 ondergingen 30 patiënten 
PVP ter behandeling van 62 OVCFs na meer dan 6 
weken conservatieve behandeling zonder succes. 
Prospectieve follow-up bestond uit een discrete 
0-10 pijnintensiteitsschaal en de SF-36 kwaliteit-
van-leven-vragenlijst preproceduraal en op 7 dagen 
en 1, 3, 12 en 36 maanden.

Resultaten
Gemiddelde duur van follow-up was 29 maanden. 
Gemiddelde interval tussen ontstaan van de pijn-
klachten en de procedure was 7.7 maanden. Een 
significante, onmiddellijke en duurzame reductie 
in pijnintensiteitsscoring werd waargenomen voor 
gemiddelde rugpijn (3.1 punten na 7 dagen en 36 
maanden) en voor ergste rugpijn (2.7 punten na 7 
dagen en 2.8 punten na 36 maanden).
Verbetering in algeheel fysiek functioneren was 
significant, onmiddellijk en duurzaam, terwijl ver-
betering in mentaal welbevinden meer geleidelijk 
was (SF-36).
12 patiënten ontwikkelden 20 nieuwe OVCFs 
tijdens radiologische follow-up. 2 van de 5 sympto-
matische OVCFs ontvingen hiervoor wederom PVP. 
Cementlekkage werd gevonden op postoperatieve 
CT-scans in 81% van de behandelde wervels. Als 
complicaties werden een hematoom en een asymp-
tomatische longembolie waargenomen. 
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Conclusie
PVP is een veilige en effectieve behandeling van 
chronische OVCFs met klinische resultaten verge-
lijkbaar met die van behandeling van acute OVCFs 

middels PVP. 

S.P.J. Muijs, M.J. Nieuwenhuijse, P.D.S. Dijkstra, A.R. van Erkel

Onderwerp
In dit onderzoek wordt de literatuur systematisch 
geanalyseerd omtrent de betrouwbaarheid van het 
fysisch diagnostisch onderzoek van de schouder 
met betrekking tot instabiliteit, impingement of 
bicepspees/SLAP pathologie.

Zoekstrategie
Medline zoekopdracht (1966-2003) en bijkomende 
referenties.

Selectie criteria
Artikelen werden geïncludeerd indien: geschre-
ven in het Engels of Nederlands, beschrijving van 
tenminste 1 diagnostisch onderzoek voor schouder-
pathologie en het onderzoek diende vergeleken te 
worden met de gouden standaard, de schouderar-
troscopie.

Data collectie en analyse
Twee onderzoekers hebben onafhankelijk van 
elkaar de artikelen geselecteerd, de methodologi-
sche kwaliteit hiervan beoordeeld, en met een ge-
standaardiseerd protocol de gegevens verzameld. 
De sensitiviteit, specificiteit, en ‘likelihood ratio’s’ 
zijn voor elk onderzoek berekend waar mogelijk.

Inleiding
Een endorotatatie contractuur is een veel voorko-
mend klinisch kenmerk van kinderen met een plexus 
brachialis (PB) geboorte letsel. Een endorotatie 
contractuur kan ossale veranderingen van de zich 
ontwikkelende schouder veroorzaken. Het doel van 
deze studie was om het mechanisme tussen spier-
degeneratie en de ontwikkeling van glenohumerale 
vervormingen te onderzoeken.

Patiënten en Methode
Bij 102 kinderen met een PB letsel en een afname 
van de passieve exorotatie, werd een MRI van de 
schouders gemaakt. De versie van het glenoid en de 

Resultaten
16 studies werden geïncludeerd. 15 studies toonden 
een verificatie bias, in geen enkele studie werd het 
index- en referentie onderzoek onafhankelijk van 
elkaar onderzocht. De studie resultaten waren he-
terogeen. De release test heeft de hoogste positief 
voorspellende waarde bij het diagnosticeren van 
instabiliteit, gevolgd door de relocation- en ap-
prehension test. Er zijn meer dan 6 onderzoeken 
beschreven om bicepspees/SLAP pathologie vast te 
stellen, alhoewel deze een hoge specificiteit laten 
zien, worden ze niet als valide beschouwd wegens 
een te lage sensitiviteit. De 8 onderzoeken die im-
pingement diagnosticeren laten een hoge sensitivi-
teit zien, echter lage specificiteit.

Conclusie
Alleen fysisch diagnostische testen van instabili-
teit van de schouder zijn enigszins betrouwbaar. 
Voor de andere domeinen die zijn onderzocht zijn 
geen betrouwbare testen aanwezig. In de toekomst 
dient onderzocht te worden of een combinatie van 
deze testen inzicht geeft in de pathologie van de 
schouder. 

J. de Haan, M.E. Sewnath en W.J. Willems

subluxatie van de humerus kop werden gemeten. De 
macroscopische kwaliteit van de m.infraspinatus 
(IS), m.supraspinatus (SS) en m.subscapularis (SC) 
werd gescoord als normaal, hypotroof of hypotroof 
met vettige degeneratie. 

Resultaten
Spierdegeneratie was het meest uitgesproken in de 
SC. Er was een correlatie tussen de subluxatie van 
de humerus kop en de spierdegeneratie van de IS, 
SS, en de SC (r= -0.28, P=0.004, r= -0.34, P<0.001, 
r= -0.33, P=0.001). De versie van het glenoid was 
alleen gecorreleerd met de spiergeneratie van de 
SC (r= -0.30, P=0.002). Spierdegeneratie van de 

De validiteit van schoudertests bij instabiliteit, impingement en 
 bicepspees/SLAP pathologie

Spierdegeneratie en glenohumerale vervormingen in patiënten 
met een plexus brachialis geboorte letsel
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rotator cuff spieren was niet significant verschil-
lend tussen patiënten met een C5-C6, C5-C7 of een 
totaal letsel van de PB. De versie van het glenoid 
en de mate van subluxatie van de humerus kop 
waren echter wel significant verschillend in deze 
patiënten groepen (P=0.007, P=0.013, P=0.015). 

Conclusie
Structurele veranderingen in de SC door denerva-
tie, leiden tot een endorotatie moment met secun-
daire glenoiddeformatie. 

S. Hogendoorn, K. van Overvest en R.G.H.H. Nelissen
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gische (artrose) lange termijnresultaten van de ge-
modificeerde Bankart repair.

Opzet Retrospectieve studie, single surgeon (RLtS).
 
Locatie Reinier de Graaf Groep, Delft.

Patiënten Stabilisatie voorste schouderinstabiliteit 
(1989-93). Exclusie: multidirectionele instabiliteit 
of eerdere schouderchirurgie.

Interventie Gemodificeerde open Bankart repair: 
re-adaptatie labrum(rest) en mediale kapselflap 
aan geaviveerd glenoid met hechtankers; sluiten 
rotator interval, kapsel T-shift; 6 weken immobi-
lisatiebrace. 

Uitkomstmaat Redislocatie/instabiliteit; uitkomst-
scores: Rowe, Constant, DSST (Dutch Simple Shoulder 
Test); VAS en tevredenheid. Onafhankelijke onder-
zoeker. Lichamelijk en radiologisch onderzoek.

Statistiek Een grote verscheidenheid aan testen 
uitgevoerd door de statisticus (RW). De statisticus 
als coauteur is eigenlijk een ‘condicio sine qua non’ 
geworden voor plaatsing van een onderzoek in een 
gerenommeerd tijdschrift.

Resultaten 34 patienten; 3 niet getraceerd. 26 
mannen, 5 vrouwen met gemiddelde leeftijd bij 
operatie van 28 jaar (16-39), follow-up 11 jaar 
(10-15). Redislocatie 9.7% (3 ptn), instabiliteit 
12.9-22.6% (7 ptn totale periode; 5 ptn bij folluw-up). 
Glenoumerale artrose: 32%, mild 9x en ernstig 1x.
Uitstekende Rowe (90/100, 66-98), Constant 
(96/100, 85-100) en DSST (12/13, 9-13) scores; 
VAS 0.5 (0-3); 84% goed/uitstekend resultaat. Zes 
graden (0-35) verminderde exorotatie vergeleken 
met de contralaterale schouder.
Werkhervatting bij de follow-up niet beïnvloedt 
door de schouder en bij sport meldt 26% (8ptn 
waarvan 5 uit de instabiliteitgroep) milde beper-

kingen bij bovenhandse activiteiten.

Conclusies De gemodificeerde open Bankart-
procedure is effectief en veilig met goede objec-
tieve en subjectieve lange termijnresultaten en 
hoge patiënttevredenheid.

Commentaar 
Klassieke retrospectieve studie die nauwgezet is 
opgezet, uitgevoerd en gerapporteerd. De auteurs 
beseffen dat het een ongecontroleerde studie is 
met kleine aantallen maar rechtvaardigen hun in-
spanningen met het argument dat er erg weinig 
langetermijnresultaten bekend zijn. Er wordt erg 
uitvoerig ingegaan op het feit dat 2 van de 3 reluxa-
ties optraden ‘..na een significant trauma en waar-
schijnlijk niet gerelateerd waren aan de stabilise-
rende procedure.’ Bij een incidentie van ‘primaire’ 
schouderluxaties van 15/100.000/jaar is bij de 
sequentie schouderstabilisatie-trauma-luxatie de 
eerste gedachte toch dat het een relatie heeft met 
de ingreep.1 Een roofdier voor het Reinier de Graaf 
zal dan ook eerder een poes dan een luipaard zijn.
Maar een reluxatiepercentage van 10% na een ge-
middelde follow-up van 11 jaar loopt in de pas met 
vergelijkbare onderzoeken (0-10%; 10% na 29 jaar 
follow-up). Zeker wanneer we weten dat dit percen-
tage na artroscopische stabilisatie bij de laatste 2 
grote studies na 9 jaar (7-10) 6% en 23% bedroeg.2,3 
Ondanks het feit dat de betrouwbaarheid van de 
artroscopische stabilisaties zal toenemen laten de 
onderzoekers van deze sterke studie zien dat de 
geteste open procedure uitstekende resultaten laat 
zien op de lange termijn. 

1. Te Slaa RL The acute first-time anterior shoulder dislo-
cation. Proefschrift HS 3 blz 60 (2003)

2. Marquardt B et al. Long-term results of arthroscopic 
Bankart repair with a bioabsorbable tack. Am J Sp Med 
34: 1906-10 (2006). 

3. Kartus C et al. Long-term independent evaluation after 
arthroscopic extra-articular Bankart repair with absor-
bable tacks. J Bone Joint Surg 89A: 1442-8 (2007). 

Nederlands onderzoek in buitenlandse tijdschriften

The open modified Bankart procedure. Outcome at follow-up 10 to 15 years  
T.D. Berends, R. Wolterbeek, P. Pilot, H.Verburg en R.L. te Slaa. J Bone Joint Surg 89B:1064-1068 (2007)
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Vraagstelling Bepalen van de voorachterwaartse 
laxiteit	 (in	 30˚	 flexie)	 in	 relatie	met	 postopera-
tive functie- en kniescore voor een totale knie-
prothese met behoud van achterste kruisband, 
‘dished’ insert (schotelvormig) en geplaatst met 
een ‘ligament tensor’ (spanapparaat).

Opzet Retrospectieve studie.
 
Locatie St. Maartenskliniek, Nijmegen

Patiënten 100 patiënten met primaire gonartrose 
zonder vermelding van in/exclusiecriterea.

Interventie TKP (balanSysTM, Matthys). Tibiaresectie 
en evt. releases in extensie; balanceren in fexie 
met spanapparaat gebaseerd op ligamentaire 
spanning; benige resecties. Extensiezaagsnede 
femur met spanapparaat (150N). Het doel is een 
optimale spanning van het collaterale bandappa-
raat te bereiken. 

Uitkomstmaat Postoperative kniefunctie, Knee 
Society	Score	(KSS)	en	AP-stabiliteit	 in	30˚	flexie	
(Rolimeter).

Resultaten Folluw-up 4.6 jaar (4.1-5.4); 51 TKP’s 
bij 49 patiënten, 12 mannen 37 vrouwen, met een 
gemiddelde leeftijd van 72.5 jaar (59-87) en BMI: 
29. Releases geen 18, mediaal 15, lateraal 12, 
beiden 4, onbekend 1 (=50?).
Bij de 5-jaarsfollow-up: postoperatieve flexie en 
totale	 kniefunctie	 beiden	 ongeveer	 110˚±	 17˚;	
geen noemenswaardige extensieproblemen. KSS 
142 ± 30. AP-speling: voorste van 2.8 ± 1.1 mm 
(0-5mm); geen achterste laxiteit; geen relatie 
tussen AP-speling en kniefunctie of -score.

Conclusies De geteste configuratie TKP met spa-
napparaat balanceren van de ligamenten laat na 
gemiddeld 4.6 jaar een goede AP-stabiliteit zien 
waarbij postoperatieve kniefunctie en KSS verge-
lijkbaar zijn met ander kruisbandsparende kniesy-
stemen.

Commentaar
Het bereiken van een optimaal alignement en li-
gamentaire balans en stabiliteit met goede post-
operatieve functie zijn belangrijke doelen na een 
knie-artroplastiek. Dit kan bereikt worden met de 

traditionele methode gebaseerd op benige referen-
tiepunten maar ook met een techniek uitgaande 
van peroperatief ‘fine-tunen’ van de ligamentai-
re spanning met een spanapparaat. Deze laatste 
techniek wordt in dit onderzoek geëvalueerd.
Het betreft een retrospectieve studie met een 
groep van 100 patiënten met een uitval van 51% bij 
de 5-jaarsfollow-up. 65 van de 100 patiënten met 
67 TKP’s ondergaan de klinische follow-up waarbij 
helaas onvermeld blijft waarom de overige 35 ver-
hinderd waren. Van die 67 protheses kon bij 16 TKP’s 
(24%) niet een betrouwbare AP-speling gemeten 
worden waarbij als redenen adipositas, pijn en 
comorbiditeit worden aangegeven. Doordat deze 
twee 2 groepen van uitvallers (zij die niet kwamen 
en zij die niet getest konden worden) er zijn en 
niet nader worden omschreven is hier sprake van 
een selectiebias. Dit impliceert dat interpretatie 
van de verkregen resultaten lastig wordt. Verder 
wordt vermeld dat preoperatieve ROM en KSS goed 
gedocumenteerd waren terwijl vervolgens alleen 
postoperatieve data zonder vergelijking in de re-
sultaten worden vermeld. Over de postoperatieve 
data van kniefunctie en -score is op te merken dat 
een standaarddeviatie de lading niet dekt en een 
verdeling node gemist wordt.
Concluderend beschrijft deze studie de goede re-
sultaten van een bepaalde techniek bij een groep 
patiënten met een erg hoge en selectieve uitval 
waardoor vergelijking met andere studies niet ge-
rechtvaardigd is. De slotzin van menig artikel met 
het aloude cliché dat er behoefte is aan een RCT is 
ook hier op zijn plaats.
Recent verscheen overigens een onderzoek van de 
groep van Whiteside waar in een kadavermodel de 
traditionele botreferentie werd vergeleken met de 
‘ligament tensor’-methode.1 Zij gaven de voorkeur 
aan de traditionele techniek (botreferentie). De 
tensormethode zou als belangrijk nadeel hebben 
dat hoewel de mediale en laterale ligamenten een 
gelijke spanning dragen de gewrichtsoppervlakken 
een (voornamelijk varus-) malalignement in flexie 
kunnen veroorzaken.

C.C.P.M. Verheyen

1. Hanada H, Whiteside LA et al. Bone landmarks are more 
reliable than tensioned gaps in TKA component aligne-
ment. Clin Orthop Rel Ress 462:137-42 (2007).

The anterior-posterior laxity after total knee arthroplasty with a 
ligament tensor
C.T.H. van Hal, G.G. van Hellemondt, A.B.Wybenga en W.C.H. Jacobs. Knee Surg Sports Traumatol 
Arthrosc 15:1019-1022 (2007).
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Dit proefschrift gaat in op het herstel en de uitkomst 
op korte en lange termijn na een electieve tota-
leheupoperatie met een kortdurende opname (de 
zogenaamde joint-care setting ook wel ‘fast track 
surgery’ genoemd). Het betreft klinische studies 
waarbij vanuit een inspanningsfysiologische ach-
tergrond, naar herstelmogelijkheden bij de totale 
heuppatiënt is gekeken. 

In hoofdstuk 1 (Introduction and research question) 
worden de hypothesen geformuleerd. Er is thans 
onvoldoende kennis met betrekking tot het vroege 
en late fysiologische herstel na de electieve tota-
leheupoperatie. Desondanks worden verandering in 

(na)behandeling en organisatie door economische 
motieven bepaald. Een terughoudend bloedtransfu-
siebeleid is geen beperkende factor bij de postope-
ratieve revalidatie. Totale heupoperaties verricht in 
een dergelijke setting levert niet meer complicaties 
op, in vergelijking met een conventionele opname.

In hoofdstuk 2 (Rapid recovery; a critical review of 
the literature on peri-operative care) wordt een li-
teratuuroverzicht weergegeven met betrekking tot 
herstelmogelijkheden en peri-operatieve factoren 
die hier van invloed op zijn. Er wordt geconclu-
deerd dat een multidisciplinaire benadering van 
belang is om een snel herstel te garanderen. 
Uit het literatuuroverzicht komt naar voren dat 
een goede peri-operatieve pijnbehandeling, lo-
coregionale anesthesie, beperkt gebruik van 
opioiden, optimaal vochtbalansbeleid en terughou-
dendheid met bloedtransfusies de beste condities 
geven voor een optimaal herstel.  Met betrekking 
tot peroperatief- en postoperatief vochtbeleid is 
geen consensus. Preoperatieve fysiotherapie lijkt 
niet van invloed op het herstel, postoperatieve fy-
siotherapie lijkt daarentegen wel effectief. Of een 
minimaal invasieve behandeling bijdraagt aan een 
snel herstel is maar de vraag. 

Hoofdstuk 3 (Critical pathway for hip and knee 
replacement; Faster home due to multidiscipli-
nary cooperation) is gepubliceerd in de Journal of 
Integr Care Pathways 2006;9:1-4. Dit hoofdstuk be-
schrijft de multidisciplinaire behandeling in relatie 
tot herstel na een totaleheupartroplastiek. In een 
aaneengesloten periode van 4 jaar  is 45% van het 
totale aantal heuppatiënten binnen het joint-care 
concept geopereerd. 92% van deze groep is de 5e 
dag postoperatief ontslagen. Absolute getallen 
ontbreken. Van de overige 8 % zou de helft wond-
stoornissen hebben en de andere helft heeft een 
luxatie doorgemaakt waarvan sommige jaren na 
de operatie optraden. Er wordt niet systematisch 
uitgesplitst naar wondprobleem of luxatie. Daarbij 
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Short and long term recovery after total hip replacement - Physiological, 
pathophysiological, outcomes and clinical  implications. Peter Pilot. 
Academisch proefschrift. Universiteit van Maastricht.
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komt nog dat het grootste deel van de patiënten 
via de posterolaterale benadering werd geope-
reerd en een kleiner deel via een directe laterale 
benadering. Deze verschillende vormen van bena-
dering worden niet meegenomen in de resultaten 
en de discussie. Ook wordt er niets gezegd over de 
ASA-classificatie leeftijden en de preoperatieve 
heupscore. Een belangrijk aspect wat ontbreekt in 
de studie is sowieso de preoperatieve en postope-
ratieve heupscores. Het zou interessant zijn om 
dit te correleren met het joint care concept. De 
prothesegerelateerde complicaties zouden moeten 
worden vergeleken met de conventionele aanpak 
(langdurige opname). Geconcludeerd wordt dat 
de opnameduur in het ziekenhuis op verantwoorde 
wijze gereduceerd kan worden. De kwaliteit van 
zorg is gegarandeerd.

Hoofdstuk 4 (Feasibility of early maximal cardio-
pulmonary exercise testing after total hip replace-
ment) gaat in op de cardiopulmonale trainings-
mogelijkheid na electieve totale heupprothese 
bij 50 patiënten getest. Het betreft een inspan-
ningstest c.q. fietstest met ECG-registratie. Er 
zijn 3 groepen geclassificeerd, afhankelijk van hoe 
de fysieke conditie is. Geconcludeerd wordt dat 
patiënten met een slechte fysieke conditie beter 
en sneller herstellen dan patiënten met een goede 
conditie. De vraag is wat we als orthopeed met 
deze kennis doen. Het is juist van belang om het 
preoperatieve risico in te schatten op basis van 
een ASA-classificatie. Er wordt bij de patiënten 
gebruik gemaakt van een AHA-classificatie.  Het is 
jammer dat dit niet verder gespecificeerd wordt 
en hoe deze classificatie zich verhoudt tot een ASA-
classificatie.  Ook hier komt naar voren dat in 72% 
van de gevallen een direct laterale benadering en 
in 28% van de gevallen een posterolaterale benade-
ring werd gebruikt. Het is bekend dat het herstel in 
loopfunctie na een posterolaterale benadering sig-
nificant gemakkelijker verloopt dan na een direct 
laterale benadering. Dit is van belang bij het her-
stelproces van de patiënten en is mogelijk ook van 
invloed op de cardiopulmonale belasting. In de re-
sultaten is dit gegeven niet meegenomen. 

Hoofdstuk 5 (The influence of surgery induced 
anaemia of exercise capacity after total hip re-
placement) betreft de invloed van een totale 
heupprothese operatie op postoperatieve anaemie 
en trainingscapaciteit. De studie is verricht bij 
200 totale heuppatiënten die 1 jaar zijn gevolgd. 
Ook hier wordt benadrukt dat patiënten met een 
slechte algemene conditie sneller herstellen in de 
eerste fase waarna na 1 jaar postoperatief herstel 
is opgetreden. De vraagstelling die in de titel wordt 

verwoord komt niet terug in het abstract. Hier is 
een ASA-classificatie gebruikt en niet een AHA-
classificatie die wel werd gebruikt in hoofdstuk 
4 . Beide classificaties worden in dit proefschrift 
door elkaar gebruikt. Er blijkt geen verband te 
zijn tussen postoperatieve anemie en verminderd 
inspanningsvermogen. Er is geen relatie postope-
ratief tussen anemie en fysieke conditie. Er wordt 
geconcludeerd dat een postoperatief hoog Hb een 
snel herstel geeft maar dit wordt in de studie niet 
aangetoond, alleen wel dat een laag Hb het herstel 
niet in de weg staat. 

Hoofdstuk 6 (The use of autologous blood to 
improve exercise capacity after total hip replace-
ment. A preliminary report) beschrijft het effect 
van de autologe bloedtransfusie op het herstel-
vermogen na de electieve totale heupoperatie. 
Het is een studie verricht bij slechts 9 patiënten. 
Postoperatief wordt een minder lage daling van het 
Hb gevonden als patiënt preoperatief behandeld is 
met EPO. De auteur geeft al aan in zijn discussie 
dat deze studie sterke tekortkomingen heeft, zoals 
het ontwerp, het te kleine aantal patiënten en het 
feit dat de patiëntenpopulatie niet getraind is. Hij 
adviseert om een grote gerandomiseerde trial op 
te zetten. Dit hoofdstuk is als artikel evenwel ge-
publiceerd in Transfusion 2006;46(9).

Hoofdstuk 7 (A functional physiological evaluation of 
recovery during the first year after total hip replace-
ment). Het doel van deze studie was om parameters 
te identificeren die iets zeggen over het functioneel 
fysiologisch herstel na een totale heupprothese. Er 
is hiervoor gebruik gemaakt van de zogenaamde 
Wmax. Dat is de maximale poweroutput die door de 
patiënt wordt geproduceerd en de VO2 max, dit is 
de maximale zuurstofconsumptie in ml/min. Eén en 
ander werd bepaald bij patiënten met een verschil-
lende lichamelijke conditie. Geconcludeerd wordt 
dat de fitste patiënten de grootste afname hebben 
in de Wmax  en VO2 max. Voor de patiënten met 
een slechte lichamelijke conditie geldt dat er geen 
significante vermindering optreedt in de Wmax  
en VO2 max. Er bestond geen verband tussen de 
Hb-daling en de “exercise” capaciteit. 

Hoofdstuk 8 (Is minimal invasive surgery less 
invasive in total hip replacement? A pilot study). 
Het betreft een niet gerandomiseerde, niet geblin-
deerde vergelijkende studie waarbij patiënten die 
via minimaal invasieve benadering een totale heup 
krijgen worden vergeleken met de conventionele 
posterolaterale of anterieure benadering. De uit-
komstparameters zijn spierschade en ontstekings-
reactie. Als maat is genomen de H-FABP hetgeen 
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een maat is voor spierschade. Geconcludeerd 
wordt dat deze spierschade en de ontstekingsreac-
tie vergelijkbaar is in de minimaal invasieve groep 
en de conventionele posterolaterale groep. De 
auteur geeft in zijn discussie al aan dat er sterke 
beperkingen zijn in deze pilot studie. Het betreft 
een niet gerandomiseerde, niet geblindeerde 
studie. De twee groepen zijn niet vergelijkbaaar. 
Het blijkt namelijk dat de body mass index in de 
MIS-groep (minimaal invasieve benadering) signi-
ficant hoger is dan in de conventionele postero-
laterale groep. Verder zijn het kleine aantallen, 
namelijk 2 x 10 patiënten. Er zou geen verschil 
bestaan tussen beide groepen voor wat betreft 
spierschade. Wanneer kritisch wordt gekeken naar 
figuur 1 dan blijkt er na 4, 6, 24 en 72 uur postope-
ratief meer spierschade optreedt in de minimaal 
invasieve benaderingsgroep. Zijn de gevonden ver-
schillen significant? Los van de methodologische 
tekortkomingen heeft dit hoofdstuk geen aanvul-
lende waarde voor het gehele proefschrift. Het 
geeft geen antwoord op de hypothesen en de stu-
dieopzet zoals verwoord in hoofdstuk 1.

Hoofdstuk 9 (Experience in the first four years of 
Rapid Recovery; is it safe?) 611 patiënten die een 
totale heupprothese ondergingen in een periode 
van 4 jaar volgens het joint care concept zijn 
geevalueerd. Het blijkt dat 92% van de patiënten 
zijn ontslagen op de 5e postoperatieve dag. Er is 
verder een inventarisatie gemaakt met betrek-
king tot complicaties zoals oppervlakkige en diepe 
wondproblemen alsmede luxatie en reopname 
i.v.m. blijvende wonddrainage dan wel diepe 
infectie. Het complicatiepercentage wordt geduid 
als acceptabel. Er zouden geen aanwijzingen zijn 
dat deze versnelde vorm van opname meer com-
plicaties oplevert dan het conventionele regime. 
Echter er is geen vergelijking gemaakt c.q. er is 
geen 0-meting verricht voor wat betreft de con-
ventionele groep. Het is aardig om het complica-
tiepercentage in maat en getal uit te drukken maar 
ook niet meer dan dat. Er mag geen vergelijking 
worden gemaakt met de conventionele groep, dit 
is immers niet onderzocht.

Hoofdstuk 10 (General Discussion). In zijn eindcon-
clusie op pagina 111 geeft de auteur aan dat een 
multidisciplinaire benadering belangrijk is voor 
een optimaal herstel evenals het gebruik van een 
‘critical pathway’ in combinatie met een goede 
pijnbestrijding, een ‘shift’ van algehele naar loco-
regionale anesthesie, een spaarzaam gebruik van 
opioiden en een verstandig vochtbeleid rondom de 
ingreep alsmede een terughoudend beleid met be-
trekking tot transfusies.

Terug naar de hypothesen zoals geformuleerd in 
hoofdstuk 1: Dit proefschrift geeft meer inzicht in 
het vroege en late fysiologisch herstel na de electieve 
totale heupoperatie. Dat een terughoudend bloed-
transfusiebeleid geen beperkende factor is in de re-
validatie wordt indirect aangetoond. Dat een tota-
leheupoperatie in een joint care setting niet meer 
complicaties oplevert in vergelijking met een conven-
tionele langdurige opname is niet aangetoond. Om 
hier een uitspraak over te doen is het op zijn minst 
noodzakelijk om deze conventionele (controle)groep 
retrospectief te analyseren (matched populatie qua 
leeftijd, ASA classificatie, type operatieve benade-
ring, zelfde type prothese etc.). Het proefschrift 
is geschreven vanuit een inspanningsfysiologische 
achtergrond. Dit is op zich waardevol maar voor 
de medicus practicus blijven nog steeds vragen 
bestaan omtrent deze vorm van chirurgie. O.a. 
welke patiënt komt nu definitief in aanmerking 
voor deze behandeling, is er inmiddels iets bekend 
over het uiteindelijke effect. Wat wordt hiermee 
bereikt in de zin van logistiek, wachtlijstreduc-
tie etc. Hoe gaat het transmuraal? Oftewel wat 
gebeurt er nu exact met de patiënt na ziekenhuis-
opname? Zijn hier gegevens over bekend? Hoe is de 
kwaliteitsborging? Is er een werkelijk verschil met 
de conventionele benadering in de zin van compli-
catiepercentage? Hoe is de tevredenheid van de 
patiënt? Al met al een lezenswaardig proefschrift 
voor de algemene orthopeed waarbij in ieder geval 
vanuit inspanningsfysiologische achtergrond meer 
duidelijk wordt over deze manier van behandelen. 

Dr. J.J.A.M. van Raaij
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Op 8 november 2007 verdedigde Sander Koëter in 
Nijmegen met succes zijn proefschrift over patella-
instabiliteit. Op de volgende dag was hij met zo 
mogelijk nog meer succes medeorganisator van een 
symposium gewijd aan dezelfde materie. Een bui-
tengewoon kunstige combinatie, hetgeen ook tot 
uiting komt in kaft, illustraties en lay-out van het 
proefschrift, die een reflectie is van samenwerking 
tussen verschillende kunstacademies in Nederland.
Na een inleiding waarin de terminologie verduide-
lijkt wordt en onderscheid wordt gemaakt tussen 
het patellofemorale pijnsyndroom, objectieve 
patella-instabiliteit en potentiële patella-instabili-
teit, wordt het proefschrift in drie delen verdeeld.
Het eerste deel behandelt de klinische aspecten 
en laat zien dat de behandeling van de patella-in-
stabiliteit gericht dient te zijn op de anatomische 
afwijking. Zo dient een trochleaplastiek te worden 
overwogen bij een ondiepe trochlea, een dista-
lisatie van de tuberositas bij een patella alta en 
een reconstructie van het mediale patellofemorale 
ligament bij een ruptuur hiervan. Een dergelijke 
indeling en advies lijkt niet meer dan logisch, maar 
de dagelijkse praktijk wijst anders uit. 

Vervolgens wordt de literatuur beschouwd rondom 
de primaire patellaluxaties. Waarschijnlijk kunnen 
de primaire luxaties het best met gipsimmobilisatie 
worden behandeld, terwijl de recidieven worden 
veroorzaakt door anatomische afwijkingen en beter 
operatief kunnen worden behandeld.

In het tweede deel komen de radiologische aspecten 
aan bod. Allereerst laat collega Koëter zien dat 
zelfs minimale rotaties bij het nemen van röntgen-
foto’s een foutieve diagnose kunnen laten zien. Hij 
adviseert derhalve het gebruik van doorlichting om 
tot een zuivere laterale kniefoto te komen en niet 
op een geroteerde foto tot een operatie ter behan-
deling van trochleadysplasie te besluiten. Ook met 
betrekking tot de patellasporing en de laterale 
positie van de tuberositas tibiae wordt een radio-
logisch aspect onder de loep genomen. De gebrui-
kelijke CT double image techniek methode leidt 
soms tot moeilijkheden en na vergelijking met de 
nieuwe single image techniek, bevelen Koëter en 
medeauteurs deze nieuwe methode aan. Hiermee 
kan nauwkeuriger worden bepaald of de anatomi-
sche afwijking ter verklaring van de patella-insta-
biliteit inderdaad een lateralisatie van de patella 
is. Dan volgt er een hoofdstuk dat bewijst dat 
conventionele foto’s in axiale richting niet zo be-
trouwbaar zijn als CT-onderzoek in het aantonen 
van tuberositas lateralisatie. 
In het derde deel worden de resultaten van de 
operaties ter verbetering van de instabiliteit be-
schreven. De 2-jaarsresultaten van de trochlea-
osteotomie in 19 knieën zijn goed en deze operatie 
wordt als een goed instrument gezien in de strijd 
tegen de instabiele patella als gevolg van troch-
leadysplasie. De resultaten van een tuberositas 
medialisatie werden vergeleken tussen patiënten 
met een objectief aanwezige patella instabiliteit 
en patiënten met pijnlijke laterale sporing van de 
patella, zonder objectiveerbare luxaties. In beide 
groepen trad een verbetering op, ondanks de twee 
tibia fracturen in de totale groep van 60 patiënten. 
Vervolgens beschrijft doctor Koëter een case report 
over een osteochondraal fractuur van de laterale 
femurcondyl als begeleidend letsel van een patel-
laluxatie. Een dergelijk letsel kan worden gefixeerd 
met oplosbaar en onoplosbaar materiaal en in deze 
situatie kan goed gebruik worden gemaakt van 
oplosbaar materiaal.

In het laatste hoofdstuk van het operatieve deel van 
dit proefschrift wordt het gebruik van hydroxyapa-

Patellar instability: Diagnosis and treatment. Sander Koëter. 
Academisch proefschrift. Radboud Universiteit van Nijmegen.
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tietblokjes ter opvulling van het defect ontstaan 
na de osteotomie van de trochlea in geiten be-
schreven in vergelijking met autoloog materiaal. 
Naast de goede heling van de osteotomie, werd 
beschreven dat een dergelijk materiaal goed kan 
worden gebruikt bij deze intra-articulaire osteoto-
mie zonder dat er problemen aan het kraakbeen 
ontstonden elders in het gewricht.
Zoals reeds gezegd: een kunstig werk met duide-
lijke handvaten voor in de dagelijkse praktijk. Wel 
vraag ik mij af of een trochlea-osteotomie een 
operatie is die in de gemiddelde praktijk dient te 
worden uitgevoerd, mocht daar de indicatie voor 
bestaan. Het lijkt mij een operatie die een lange 
leercurve heeft.

Bij het lezen van dit proefschrift werd mij wel 
duidelijk dat er niet een standaard oplossing is 
voor de patiënt met anterieure kniepijn en dat 
zelfs binnen de groep patellainstabiliteit gezocht 
dient te worden naar de afwijking die het geheel 
verklaart. Doctor Koëter heeft in zijn proefschrift 
deze zaken duidelijk op een rij weten te zetten 
en heeft zoals reeds gezegd een kunstig werk met 
duidelijke handvaten voor in de dagelijkse praktijk 
afgeleverd.

Dr T. Gosens
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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 foto-
sensibiliteit. 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 me-
ningitis, 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 nietgespecifi ceerde menstruele stoornissen. Afl  everingsstatus: U.R. Registratienummers: RVG 25053/4. Vergoeding en prijzen: Celebrex wordt volledig vergoed binnen het GVS. Voor prijzen wordt verwezennaar de Z-index taxe. Voor medische informatie over dit product belt u met 0800-MEDINFO (6334636). 
De volledige productinformatie (SPC van 8 maart 2007) is op aanvraag verkrijgbaar bij de registratiehouder: Pfi  zer bv, Postbus 37, 2900 AA Capelle a/d IJssel.

Referenties:
1. Bensen WG et al. Mayo Clin Proc 1999; 74:1095-1105. 2. Kivitz AJ et al. J int Med Res 2001; 29: 467-79. 3. Moskowitz RW et al.
Am J of Ther 2003;10:12-20. 4. Lisse J et al. Journal of Gerontology 2001;56A(3);167-175. 5. Deeks JJ et al. BMJ 2002; 325:619-626.
6. Singh G. et al. Am J Med 2006; 119:255-66. 7. Mamdani M et al. BMJ 2002; 325:624-627. 8. Nørgård B et al. Aliment Pharmacol
Ther 2004;19:817-825. 9. Moore RA et al. Arthritis Res Ther 2005; 7:R644-R665. 10. Goldstein JL et al. Clin Gastroenterol Hepatol
2005; 3:133-141. 11. CELEBREX Summary of Product Characteristics, April 2007 CE
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Postbus 27
2900 AA Capelle a/d IJssel
www.pfi  zer.nl

Medische vragen over een P zer geneesmiddel? 
Bel gratis 0800-MEDINFO (633 46 36) of kijk voor meer informatie op www.p zer.nl.
1)  IMS Data NSAIDs   2)  Verdickt W et al. Scand J Rheumatol 1992; 21: 85-91.   3)  Melo Gomes JA et al. Ann Rheam Dis 1993; 52: 881-885.   4)  Bocanegra et al. J Rheumatol 1998;25:1602-1611.  5)  SPC Arthrotec

Verkorte productinformatie Arthrotec (augustus 2007) Samenstelling: Arthrotec 50 en Arthrotec 75 mg tabletten met gereguleerde afgifte bevatten 200 microgram misoprostol en respectievelijk 50 en 75 mg diclofenac. Indicaties: Arthrotec is bestemd voor patiënten die het NSAID diclofenac nodig hebben met misoprostol. Diclofenac in Arthrotec is bestemd voor de symptomatische 

behandeling van osteoartrose en reumatoïde artritis. Misoprostol in Arthrotec is bedoeld voor patiënten die dit nodig hebben voor de preventie van door NSAIDs geïnduceerde maag- en duodenum ulceratie. Farmacotherapeutische groep: Niet-steroïdale, anti-infl ammatoire middelen, effectief bij gewrichtsaandoeningen.  ATC-code: M01BX. Contra-indicaties: Actieve maag- of duodenum ul-

cera of actieve gastro-intestinale bloeding of andere actieve bloedingen; zwangerschap, zwangerschapswens; overgevoeligheid voor diclofenac, acetylsalicylzuur, andere NSAIDs, misoprostol, andere prostaglandinen of andere bestanddelen van het product; astma aanvallen, urticaria of acute rhinitis veroorzaakt door acetylsalicylzuur of andere NSAIDs; behandeling van peri-operatieve pijn bij 

een CABG; ernstig nier-, lever- en hartfalen. Waarschuwingen en voorzorgen: Gelijktijdig gebruik met andere NSAIDs, inclusief COX-2 remmers dient te worden vermeden. Arthrotec dient niet gebruikt te worden door premenopausale vrouwen tenzij betrouwbare anticonceptie wordt gebruikt en zij geïnformeerd zijn over de risico’s van het innemen van het product tijdens zwangerschap. Nier/

hart/lever: Bij patiënten met verminderde nier-, hart- of leverfunctie en bij ouderen is voorzichtigheid geboden aangezien het gebruik van NSAIDs kan leiden tot een verslechtering van de nierfunctie. Arthrotec dient bij de volgende aandoeningen alleen in uitzonderlijke omstandigheden en onder nauwkeurige klinische controle te worden gebruikt: ernstig hartfalen, ernstig nierfalen, ernstige 

leveraandoening en ernstige uitdroging. Evenals bij andere NSAIDs waarvan de metabolieten door de nieren worden uitgescheiden, dienen patiënten met een signifi cant verslechterde nierfunctie nauwlettender gecontroleerd te worden. In zeldzame gevallen kunnen NSAIDs interstitiële nefritis, glomerulitis, papillaire necrose en het nefrotisch syndroom veroorzaken. NSAIDs remmen de syn-

these van prostaglandine in de nier, dat een ondersteunende rol heeft bij het behouden van de renale doorbloeding bij patiënten met een afgenomen renale bloedtoevoer en bloedvolume. Bij deze patiënten kan de toediening van een NSAID manifeste renale decompensatie versnellen. Dit wordt na het staken van de NSAID behandeling, normaal gesproken gevolgd door herstel van de toestand 

vóór de behandeling. Patiënten die het grootste risico lopen op zo’n reactie zijn patiënten met congestief hartfalen, levercirrose, nefrotisch syndroom en manifeste renale ziekte. Deze patiënten dienen zorgvuldig gecontroleerd te worden tijdens de NSAID behandeling. Patiënten met een geschiedenis van hypertensie en/of milde of gematigde vorm van congestief hartfalen zullen nauwlettend 

gecontroleerd en geadviseerd moeten worden aangezien vochtretentie en oedeemvorming is gerapporteerd in associatie met een therapie met NSAIDs. Patiënten met hypertensie, die niet onder controle is, congestief hartfalen, vastgestelde ischemische hartziekte, perifere ziekte van de arteriën, en/of cerebrovasculaire ziekte dienen alleen behandeld te worden met diclofenac na zorgvul-

dige overweging. Dezelfde overweging dient gemaakt te worden voordat een langdurige behandeling wordt gestart bij patiënten met risicofactoren voor cardiovasculaire ziekte (bijvoorbeeld hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mellitus en roken). Gegevens uit klinisch onderzoek en epidemiologische gegevens suggereren dat het gebruik van diclofenac, in het bijzonder bij hoge doseringen 

(150 mg per dag) en bij een langdurige behandeling, geassocieerd kan worden met een klein toegenomen risico op trombose in de arteriën (bijvoorbeeld myocardinfarct of beroerte). Artsen en patiënten dienen alert te blijven op het ontwikkelen van dergelijke bijwerkingen, zelfs bij het ontbreken van eerdere cardiovasculaire symptomen. Patiënten dienen geïnformeerd te worden over de 

tekenen en/of symptomen van ernstige cardiovasculaire toxiciteit en de te nemen maatregelen als dit gebeurd. Bloed/maagdarmkanaal: NSAIDs, inclusief Arthrotec kunnen ernstige gastro-intestinale bijwerkingen veroorzaken zoals ontsteking, bloeding, ulceratie en perforatie van de maag, dunne darm of dikke darm hetgeen fataal kan zijn. Als gastro-intestinale bloedingen of ulceraties 

optreden bij patiënten die Arthrotec krijgen, dient de behandeling te worden gestaakt. Deze bijwerkingen kunnen op elk moment tijdens de behandeling ontstaan, zonder enige waarschuwing of bij patiënten met een voorgeschiedenis van ernstige gastro-intestinale complicaties. Risicogroepen zijn: patiënten die behandeld worden met hoge doseringen, ouderen, patiënten met cardiovascu-

laire aandoeningen, patiënten die gelijktijdig acetylsalicylzuur gebruiken en patiënten met een voorgeschiedenis van of met actieve gastro-intestinale aandoeningen. Bij deze patiënten dient men te beginnen met de laagste beschikbare dosis. Patiënten met een voorgeschiedenis van gastro-intestinale toxiciteit, in het bijzonder oudere patiënten dienen alle ongewone abdominale symptomen 

(voornamelijk gastro-intestinale bloedingen) te melden, vooral aan het begin van de behandeling. Voorzichtigheid is geboden bij gelijktijdig gebruik met orale corticosteroïden, anticoagulantia, SSRI’s of antistollingsmiddelen vanwege het verhoogde risico op ulceratie of bloeding. Vanwege verminderde plaatsjesaggregatie wordt extra aandacht aanbevolen bij hematopoëtische aandoeningen of 

bij afwijkingen met onvolledige stolling of bij patiënten met een cerebrovasculaire bloeding in de voorgeschiedenis. Voorzichtigheid is geboden bij patiënten die lijden aan colitis ulcerosa of de ziekte van Crohn (aangezien deze condities kunnen verergeren) bij ouderen en bij patiënten die behandeld worden met corticosteroïden, andere NSAIDs of anti-coagulantia. Huidreacties: Ernstige 

huidreacties sommige fataal, inclusief exfoliatieve dermatitis, syndroom van Stevens-Johnson en toxische epidermale necrolyse, zijn zeer zelden gemeld. Patiënten lijken het grootste risico op deze bijwerkingen te hebben aan het begin van de behandeling. Arthrotec dient te worden gestaakt bij de eerste verschijnselen van huiduitslag, mucosale laesies of andere tekenen van overgevoeligheid. 

Overgevoeligheid: NSAIDs zouden het optreden van bronchospasme kunnen uitlokken bij patiënten die lijden aan of een voorgeschiedenis hebben van bronchiale astma of een allergische aandoening. Langdurige behandeling: Patiënten die langdurig behandeld worden met NSAIDs moeten uit voorzorg gecontroleerd worden. Hoofdpijn veroorzaakt door langdurige, hoog gedoseerde behande-

ling met analgetica/anti-infl ammatoire geneesmiddelen dient niet behandeld te worden met hogere doses van het geneesmiddel. Arthrotec zou koorts en dus de onderliggende infectie kunnen maskeren. Patiënten met zeldzame erfelijke aandoeningen als galactose-intolerantie, Lapp lactasedefi ciëntie of glucose-galactose malabsorptie, dienen dit geneesmiddel niet te gebruiken. Bijwerkin-

gen: Klinische studies: Zeer vaak (  1/10): Abdominale pijn, diarree, nausea, dyspepsie. Vaak (  1/100, < 1/10): Flatulentie, braken, gastritis, oprisping, obstipatie, uitslag, erythema multiforme, jeuk, verhoging SGTP en alkaline fosfatase, slapeloosheid, hoofdpijn, duizeligheid. Soms (  1/1000, < 1/100): Stomatitis, purpura, netelroos, menorragie, doorbraakbloeding, vaginale bloeding 

(inclusief pre- en postmenopauzaal), trombocytopenie. Zelden (< 1/1000): Anafylactische reactie, angio-oedeem, hepatitis (met of zonder icterus). Postmarketing onderzoek: Maagzweer, verlaging van hemoglobine als gevolg van gastro-intestinaal bloedverlies, slokdarmbeschadigingen, perforatie of gastro-intestinale bloedingen die soms fataal zijn en voornamelijk bij ouderen kunnen voor-

komen, nausea, braken, diarree, fl atulentie, obstipatie, dyspepsie, abdominale pijn, melaena, haematemesis, ulceratieve stomatitis, anorexia, droge mond, glossitis, verergering van colitis en ziekte van Crohn, gastritis, verhogingen van SGOT of bilirubine, ernstige, snel optredende hepatitis, mogelijk zonder prodromale symptomen, fotosensitiviteitsreacties, Steven-Johnson’s syndroom, 

Lyell’s syndroom (acute toxische epidermale necrolyse), overgevoeligheid waaronder astma, allergische purpura en haaruitval, ontsteking van de bloedvaten en pneumonitis, huidreacties (inclusief rash en bulleuze erupties met blaasjesvorming en roodkleuring van de huid), dermatitis exfoliativa, erythema multiforme, urticaria en mucocutaneuze reacties, anafylactoïde systemische reacties: 

oedeem van het gelaat en de tong, hypotensie en shock. Slaperigheid, paresthesie, stemmingsveranderingen, geheugenstoornis, desoriëntatie, gezichtsstoornissen, tinnitus, prikkelbaarheid, convulsies, depressie, angst, nachtmerries, tremoren, psychotische reacties, smaakstoornis en vermoeidheid. Symptomen van aseptische meningitis (stijve nek, hoofdpijn, nausea, braken, koorts of 

verstoord bewustzijn) zijn gerapporteerd gedurende behandeling met NSAIDs. Patiënten met een auto-immuunziekte (bijvoorbeeld lupus erythematodes, gemengde bindweefselziekten) lijken vatbaarder te zijn. Leukopenie, trombocytopenie, agranulocytose, hemolytische anemie en aplastische anemie kunnen voorkomen. Het gebruik van NSAIDs kan gepaard gaan met renale pathologie in-

clusief papillaire necrose, interstitiële nefritis, nefrotisch syndroom, proteïnurie, hematurie, acute nierinsuffi ciëntie en nierfalen. Hypotensie, hypertensie, hartkloppingen, pijn op de borst en hartfalen, dyspneu, wazig zien, abnormale uteruscontracties, scheuren/perforatie van de uterus, achtergebleven placenta, vruchtwaterembolie, onvolledige abortus, voortijdige geboorte, foetaal sterven, 

uterusbloedingen, geboorteafwijkingen, rillingen en koorts en oedeem (in het bijzonder bij patiënten met hypertensie of een verminderde nierfunctie). In incidentele gevallen is een verergering van de ontstekingsverschijnselen geassocieerd met infecties gerapporteerd in samenhang met de behandeling met NSAIDs. Gezien het gebrek aan precieze gegevens van aantallen, geeft het spon-

tane bijwerkingenmeldsysteem dat gebruikt is voor de verzameling van post marketing veiligheidsgegevens, geen medisch betekenisvolle frequenties van vóórkomen van ieder ongewenst effect. Met betrekking tot de relatieve frequentie van meldingen van bijwerkingen tijdens de post marketing surveillance, waren de ongewenste effecten op maagdarmstelselniveau door de registratiehouder 

het meest frequent ontvangen (gemiddeld 45% van alle case reports in de bedrijfsveiligheidsdatabase), gevolgd door de huid/hypersensiviteitsreacties, wat in overeenstemming is met het bekende veiligheidsprofi el van de NSAID geneesmiddelgroep. Afl everingsstatus: U.R. Registratienummers: RVG 16410 en 20871. Vergoeding en prijzen: Arthrotec 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 12 augustus 2007) is op aanvraag verkrijgbaar bij de registratiehouder: Pfi zer bv, Postbus 37, 2900 AA Capelle a/d IJssel.

Postbus 37
2900 AA Capelle aan den IJssel
www.p zer.nl A
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SUBSIDIERONDE 2008 van de Stichting Anna Fonds voor onderzoek van het 
menselijk steun- en bewegingsstelsel

Orde publiceert t.b.v. onderhandelingen Het Witte Boek III

De Stichting Anna Fonds financiert patiëntgebon-
den en fundamenteel onderzoek van afwijkingen 
en ziekten van het steun- en bewegingsstelsel bij 
mensen, met name van biomechanische en mecha-
nobiologische aspecten.

Subsidiabel zijn aanvragen voor vergoeding van:
1. methodologische ondersteuning
2. vooronderzoek
3. materiële onderzoekskosten
4. onderzoek in ontwikkelingslanden

Aanvragen uit orthopedische opleidingsclusters 
krijgen prioriteit, evenals het vooral ten goede 
komen van de onderzoeksresultaten aan ouderen, 
sporters of kinderen. De toe te kennen subsidie 
bedraagt maximaal € 16.000,= per project, binnen 
twee jaar na toekenning te besteden.
De subsidieaanvrag kan vanaf 1 januari tot 4 maart 

Voor de derde keer publiceert de Orde van Medisch 
Specialisten Het Witte Boek. Nu vol tips om de on-
derhandelingen met ziekenhuis en zorgverzekeraar 
te doorstaan.

Veel medisch specialisten hebben geen idee hoe 
hun omzet tot stand komt en velen weten niet dat 
vanaf komend jaar DBC’s de enige inkomstenbron 
zijn. Dat schrijft Janko de Jonge, voorzitter van de 
Kamer Vrij Beroep van de Orde, in het voorwoord 
van Het Witte Boek III. Die onwetendheid is volgens 
De Jonge onverteerbaar. Zeker gezien de omvang 
van de veranderingen die medisch specialisten in 
2008 te wachten staan. Zo verdwijnt de lumpsum, 
rekenen specialisten af op  het aantal geleverde 
DBC’s en wordt het aantal vrij onderhandelbare 
DBC’s verdubbeld.

De gids voor medisch specialisten moet de be-
roepsgroep voorbereiden op de twee belangrijke 

2008 via www.annafonds.nl worden aangevraagd.
Een commissie van vijf deskundigen beoor-
deelt de voorstellen en adviseert het Bestuur 
van het Anna Fonds bij de toekenning. Zij zijn 
werkzaam in de Orthopedie, Traumatologie, 
Revalidatie, Biomedische Technologie en Klinische 
Epidemiologie. Het bestuur streeft naar afronding 
besluitvorming vóór 1 juli 2008.

Voor vragen over deze aankondiging kunt u per 
email contact opnemen met het secretariaat: 
info@annafonds.nl.

Namens het Bestuur,
Prof. dr J.W.W. Coebergh, voorzitter
Mr J.F.T. van Haaren, secretaris-penningmeester
Adres secretariaat: 
Niels Bohrweg 11/13, 2333 CA Leiden
email: info@annafonds.nl

onderhandelingsmomenten van het jaar. Zo zullen 
de artsen achter de voordeur van het ziekenhuis 
moeten onderhandelen over de bandbreedte van 
het uurtarief (tussen 126 en 138 euro), de omvang 
van de DBC-productie, de dienstverlening door 
het ziekenhuis en de maandelijkse voorschotten. 
Om bijvoorbeeld de onderhandelingen over het 
uurtarief te vergemakkelijken, geeft Het Witte 
Boek gedetailleerd aan waar in de ziekenhuisbe-
groting ruimte is te vinden voor een opslag op het 
basistarief.

Het tweede belangrijke onderhandelmoment is dat 
tussen ziekenhuis en enerzijds specialisten en an-
derzijds zorgverzekeraars. In dat overleg moeten 
onder meer productievolumes en prijzen van vrije 
DBC’s worden vastgelegd. Het Witte Boek - en de 
Orde dus - raadt medisch specialisten dringend aan 
zichzelf voor dit overleg te organiseren in een staf-
maatschap. Een conditio sine qua non om tot een 
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slagvaardige samenwerking met het ziekenhuisbe-
stuur te komen, aldus Het Witte Boek. En alleen in 
nauwe samenwerking kan de concurrentiestrijd met 

andere ziekenhuizen succesvol worden aangegaan.
Leden van de Orde kunnen Het Witte Boek III down-
loaden vanaf www.orde.nl.

Verslag Kwaliteitsdag NOV 31 oktober 2007 te Soestduinen

Op 31 oktober werd wederom de jaarlijkse NOV 
Kwaliteitsdag gehouden, dit maal met als thema 
‘de geriatrische patient met een proximale 
femurfractuur’. Dit thema werd door een vijftal 
sprekers van verschillende zijden belicht. Alle 
sprekers benadrukten het belang van dit probleem 
voor de gezondheidszorg, we maken nog slechts 
het begin mee van de verouderingsgolf. 

Allereerst presenteerde collega Simmermacher, 
traumatoloog in het UMC Utrecht, de stand van 
zaken met betrekking tot de moderne osteosyn-
these van dit type fracturen. In de discussie werd 
ingegaan op de kwaliteit van het bot bij deze 
patiënten, dit is vaak de beperkende factor in de 
stabiliteit van de gehele constructie. Gestreefd 
moet worden (zeker bij de geriatrische patiënt 
met uitgebreide comorbiditeit) naar een primair 
belastbare situatie, de rol van intra-of extra-me-
dullaire osteosynthese of misschien (in geselec-
teerde omstandigheden) een prothese is nog niet 
volledig uitgekristalliseerd.

Vervolgens sprak collega Emmelot-Vonk, in samen-
spraak met collega Verhaar, beiden geriater in het 
UMC Utrecht. Zij benadrukten onder andere het 
belang van tijdige herkenning en behandeling van 
een delier, behandeling met haloperidol (antipsy-
choticum) deed het aantal delieren niet afnemen, 
wel de ernst en de duur ervan. 

Collega van Balen, verpleeghuisarts en senior on-
derzoeker aan het LUMC presenteerde zijn inzichten 
over versneld ontslag uit het ziekenhuis naar het 
verpleeghuis, dit is ook onderwerp geweest van 
zijn proefschrift. Hoewel versneld ontslag vaak 
haalbaar is, leidt het niet tot een afname van het 

aantal complicaties, wel tot een verschuiving ervan 
van het ziekenhuis naar het verpleeghuis. Toch hield 
hij een warm pleidooi voor het in overleg treden 
met de verpleeginrichtingen in uw omgeving, om 
in goed overleg te komen tot zo spoedig mogelijke 
overplaatsing van de patiënt.

Collega Pilot vervolgens beschreef de kenmerken 
van, en voorwaarden voor, het principe van de 
‘fast track surgery’,  ontwikkeld in Denemarken 
door de collegae Kehlet en Foss. In Delft is men 
inmiddels druk bezig met de implementatie en re-
gistratie van deze principes. 

Tot slot gaf collega Hu een uiteenzetting over de 
ervaringen in Nijmegen, onder de intrigerende 
titel: ‘Je hebt geluk als je je heup breekt’, 2 jaar 
ervaring met het Canisius Collum Care project”. 

Na een geanimeerde discussie werd door de meer-
derheid der symposium bezoekers deelgenomen 
aan het buffet. De conclusie van deze kwaliteitsses-
sie was dat de NOV zich actief zal moeten beraden 
over het toekomstperspectief van een groeiende 
groep bejaarden die voor een fractuur in het heup-
gebied in het ziekenhuis zal worden opgenomen. 
De uitdagingen bestaan uit het logistiek inrooste-
ren ‘tijdens kantooruren’ van deze patiëntengroep, 
streven naar een direkt maximaal belastbare post-
operatieve situatie, voorkomen en behandelen 
van delier en andere ontsporingen van een wankel 
evenwicht, en snel ontslag uit het ziekenhuis naar 
een omgeving die is ingericht op het herkennen en 
behandelen van aldaar optredende complicaties.

Prof. dr R.M. Castelein, voorzitter Commissie 
Kwaliteit NOV
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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 tekstverwerkingspro-
gramma ‘MS Word’. Digitale afbeeldingen dienen niet in het tekst-
bestand 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 
zogenaamde ‘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 des-
betreffende 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 voorletters 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; deelnummer: 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 (op-
zichtmodel) 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 figuurbestand geplaatst 
te worden op de Cd-rom.
Op microfoto’s moet een lijnstuk met schaalverdeling worden aan-
gebracht, 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 tabelfunc-
tie 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 gepubli-
ceerd, de inzender alle rechten van bedoelde kopij met betrekking 
tot verveelvoudiging en/of openbaarmaking door middel van druk, 
fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook overdraagt 
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 manuscript 
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 proefdieren 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

 2008  

 10-01 Jaarcongres NOV Maastricht

 05-03 AAOS 75th Annual Meeting San Francisco, CA

 22-05 Japanese Orthopaedic Association Sapporo, Japan

 11-06 Congres NOF 2008 Amsterdam

2008 wordt voor de NOV een bijzonder jaar! Sinds 2004 zijn wij zoals u 
weet lid van de Nordic Orthopaedic Federation (NOF). Een organisatie die 
wereldwijd aanzien heeft vanwege het hoog wetenschappelijk karakter. 
Komend jaar valt on`s de eer te beurt om het bi-annual congres van de NOF 
te mogen organiseren in Amsterdam van woensdag 11 tot en met vrijdag 13 
juni. Ik kan u nu al verklappen dat het een bijzonder congres gaat worden 
met een ongekend hoog innovatief en kwalitatief karakter. Er zijn inmiddels 
bijna 100 abstracts ontvangen en ook u kunt uw abstract nog insturen (tot 
8 januari 2008). 
Maar Amsterdam heeft natuurlijk meer te bieden. Ook voor de partners 
is er een bijzonder programma samengesteld: de vrouwen van een aantal 
Amsterdamse collegae hebben een keuze gemaakt uit hun favoriete high-
lights in en rond Amsterdam. Op de website www.NOF2008.org kunt u alle 
informatie vinden.
Voor de goede orde: het NOF congres komt in de plaats van onze tweedaagse 
najaarsvergadering. Dit congres is dus een niet alleen een mooi moment om 
elkaar weer te ontmoeten maar ook een prima gelegenheid om zowel vakin-
houdelijk als sociaal nader kennis te maken met uw noordelijke collegae.
Wij verheugen ons op uw komst en roepen u op om u te registreren als 
deelnemer via de website www.NOF2008.org.

Niek van Dijk, voorzitter Organisatie Comité NOF Congres 2008

 10-10 Najaarsvergadering NOV Utrecht 

 

 2009   

 15-05 Voorjaarsvergadering NOV Utrecht

 2010   

 14-01 Jaarcongres NOV 

 21-05 Voorjaarsvergadering NOV Utrecht

  * Voor gedetailleerde informatie zie besloten gedeelte van de website van de NOV (www.orthopeden.org)
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