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Het is weer voorbij gevlogen het jaar 2009. Het eerste decennium van 
de nieuwe eeuw raakt op haar einde. Zijn we net klaar met het omreke-
nen van guldens naar euro’s (en andersom als je nog enigszins onder de 
indruk wilt zijn van je inkomsten), dan breekt er een nieuw decennium 
aan. Een decennium met vele nieuwe uitdagingen. Ben echt benieuwd wat 
er gaat gebeuren in de gezondheidszorg, met het rekeningrijden en met 
Quantanamo Bay (GTMO or GITMO). Nu dat zo ter sprake komt realiseer ik 
mij opeens dat GITMO in het Zuid-Oosten van Cuba ligt in een gebied van 
116 km2, dat sinds februari 1903 door de Amerikanen permanent geleased 
wordt van de Cubanen. De eerste president van Cuba Thomás Estrada 
Palma, heeft hiertoe hoogst persoonlijk toestemming gegeven. De domoor. 
De Cubanen zijn daar niet blij mee. Maar dit even ter zijde.

Heeft u nog nieuwe plannen of goede voornemens voor 2010? Er is altijd 
veel te doen. Wellicht een goed idee om eerst even lekker te ontspannen 
in de 2e helft van december 2009 en weer volledig op te laden voor het 
nieuwe jaar. Nog wel even de gevraagde inkomensgegevens aanleveren aan 
de NOV zodat onze beroepsvereniging een vuist kan maken tegenover de 
NZa. Zie voor details het Verenigingsnieuws.

De vierde editie van uw Tijdschrift heeft weer een keur aan artikelen. 
Collega Huizing et al. Beschrijven de geschiedenis van de patellofemorale 
gewrichtsvervanging. In mijn beleving was dat al alleen maar geschiede-
nis, maar niets is minder waar. Collega Vischjager et al. rapporteren over 
hun eerste ervaringen met de dubbelbundel voorste-kruisbandreconstruc-
tie. Collega Kok beschrijft het onderzoek waarin een poging ondernomen 
is de uitwisselbaarheid van heupprothesecomponenten vast te stellen door 
een enquête te houden onder de leveranciers. In februari 1995 stond in 
het NTvO een artikel van biomechanicus Rik Huiskens waarin het probleem 
van de beperkte uitwisselbaarheid van heupprothesecomponenten al werd 
aangestipt. Nu, 14 jaar later zijn we nog niet veel verder gekomen met 
het vergaren van informatie op dit terrein. Is ook lastig stel ik mij zo voor. 
Naast alle technische aspecten is er ook de kwestie van aansprakelijkheid 
van de fabrikant op het moment dat er problemen ontstaan met de combi-
natie-implantaten. Standaardisatie (net als bij autobanden bijvoorbeeld) 
zou het er medisch en wellicht ook juridisch gemakkelijker op maken.
Verder wordt u getrakteerd op 3 ziektegeschiedenissen van uiteenlopende 
aard, een mooie afsluiting van 2009.

In 2010 mag u weer rekenen op mooie edities van het NTvO. Ook wordt 
verder gezocht naar het digitaliseren van het redactieproces. Het huidige 
online-manuscripten-systeem (OMS) voldoet niet aan de eisen van prakti-
sche bruikbaarheid. In 2010 wordt een nieuwe versie ontwikkeld. 
Graag spoor ik u allen aan weer veel manuscripten in te sturen. Gezien de 
toenemende wetenschappelijke activiteit moet er van alles op de plank 
liggen. Bewerkingen van eerder gepubliceerde buitenlandse artikelen zijn 
ook welkom. Daarnaast biedt de website van het NTvO nog veel ruimte 
voor instructievideo’s, kleurenfoto’s en alles wat u maar interessant vindt 
voor de lezers van ons blad.

Ik wens u een prachtig 2010.

Arthur de Gast, hoofdredacteur
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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 
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Inleiding

Artrose van de knie kan zich voordoen in de gehele 
knie of in één van de drie compartimenten: mediaal 
femorotibiaal, lateraal femorotibiaal, of in het patel-
lofemorale compartiment. Van de zeven mogelijke 
radiologische patronen van artrose verdeeld over het 
tricompartimentele kniegewricht werden geïsoleerd 
patellofemorale, geïsoleerd mediale, en mediale in 
combinatie met patellofemorale als meest voor-
komende patronen geïdentificeerd.1 De radiologi-
sche prevalentie van geïsoleerde patellofemorale 
artrose bij patiënten ouder dan 55 jaar met niet 
nader omschreven pijnklachten van de knie in de 
algemene praktijk bedraagt 24% bij vrouwen en 11% 
bij mannen.1 Bij niet-symptomatische patiënten uit 
dezelfde populatie was de radiologische prevalentie 
van geïsoleerde patellofemorale artrose 4%. De ra-
diologische prevalentie neemt toe met de leeftijd.2 
De klinische prevalentie van symptomatische geïso-
leerde patellofemorale artrose is niet bekend. 
Het merendeel van de patiënten met geïsoleer-
de patellofemorale artrose wordt conservatief 
behandeld. Bij aanhoudende invaliderende pijn-
klachten is operatie mogelijk. 
Verschillende behandelmogelijkheden zijn beschre-
ven. De geïsoleerde patellofemorale gewrichtsver-
vanging staat (wederom) in de belangstelling. Voor 
optimale behandelresultaten zijn naast patiënten-
selectie ook eigenschappen van de prothese en 

Geschiedenis van patellofemorale 
gewrichtsvervanging

M. Huizinga, B. Hentenaar en J.P.W. van Jonbergen 

De ontwikkeling van patellofemoraal hemiarthroplastiek werd in 1948 mede bepaald door de matige klinische resulta-
ten na patellectomie. Slechte resultaten van patellofemoraal hemi-arthroplastiek resulteerden in de ontwikkeling van 
totale patellofemoraal gewrichtsvervanging. Bij gebruik van de eerste generatie protheses werden relatief veel spo-
ringsproblemen gezien. Verdere ontwikkeling van zowel patellofemoraalprotheses als operatietechniek heeft geleid 
tot resultaten waarbij de ontwikkeling van femorotibiale artrose het belangrijkste faalmechanisme is. Wij bespreken 
de achtergrond en ontwikkeling van patellofemoraal protheses.

Drs. M. Huizinga ANIOS orthopedie en J.P.W. van 
Jonbergen, orthopedisch chirurg, afdeling orthopedie, 
Deventer Ziekenhuis, Nico Bolkesteinlaan 75, 
7416 SE Deventer.
B. Hentenaar, AIOS Orthopedie, afdeling orthopedie, 
Elisabeth Ziekenhuis, Hilvarenbeekse weg 60, 
5022 GC Tilburg.
Correspondentie: drs. J.P.W. van Jonbergen
Email: vanjonbergen@dz.nl
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Figuur 1. De McKeever patella resurfacing prothese. 

de operatietechniek van belang. In dit artikel be-
schrijven wij de achtergrond en ontwikkeling van 
patellofemorale protheses en enkele operatietech-
nische aspecten.

Ontwikkeling van patellofemorale 
arthroplastiek

Hemi-arthroplastiek
De behandeling van posttraumatische patellofe-
morale pijnklachten en artrose bestond uit patel-
lectomie. Bij minder ernstige afwijkingen van het 
kraakbeen werd nettoyage van het kraakbeen of 
een patella-ontlastende procedure uitgevoerd. 
Een slechte quadricepsfunctie leidde tot een slecht 
resultaat na een patellectomie.
Deze overwegingen bracht McKeever in 1948 ertoe 
een patellofemorale hemiprothese te ontwikkelen 
waarbij de patella gespaard kon blijven.3 Hierdoor 
konden niet alleen de normale biomechanische ver-
houdingen in de knie behouden blijven, maar vooral 
ook een betere functie en minder ontsierend uiterlijk. 
Met de normale patella als voorbeeld ontwikkelde hij 
een asymmetrische Vitallium (cobalt-chroom-molyb-
deen legering) patellaprothese welke gefixeerd werd 
met een verticale schroef (Figuur 1). Door een diver-
siteit aan kniepathologie en het ontbreken van in-
formatie over degeneratieve veranderingen van de 
trochlea zijn de door McKeever bereikte resultaten 

www.ntv-orthopaedie.nl/huizinga1604/i
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moeilijk te interpreteren. Langetermijnresultaten 
toonden een redelijk resultaat na gemiddeld 8 jaar 
follow-up.4 De belangrijkste reden voor het falen 
was de ontwikkeling van belangrijke degeneratieve 
afwijkingen aan het tegenoverliggende femorale ge-
wrichtsoppervlak. DePalma en later Levitt beschre-
ven een modificatie van de McKeever prothese. De 
beste resultaten werden gezien bij patiënten met 
uitsluitend lokale kraakbeenletsels van de patella 
en relatief normale röntgen opnames.5,6

In 1975 werd in The Hospital of Special Surgery 
door Aglietti en anderen op basis van anatomische 
modellen een niet-anatomische, koepelvormige 
(dome-shaped) patella resurfacing prothese ont-
wikkeld welke met cement kon worden gefixeerd.7 
De door Insall en anderen beschreven middellan-
ge-termijnresultaten waren teleurstellend met 
slechts 55% goed tot uitstekend resultaat na 3 tot 6 
jaar follow-up.8 Mogelijk resulteerde de koepelvor-
mige patella in hoge contactstress. Voorspellende 
factoren voor een goed of slecht resultaat konden 
de auteurs niet aangeven. 
Worrell verwachtte een versnelde degeneratie van 
het kraakbeen van de trochlea na patellaresurfa-
cing door ongunstige materiaaleigenschappen van 
de metalen patellacomponent.9

Patellofemorale protheses
Midden jaren 70 werden verschillende zogenaamde 
eerste generatie patellofemorale protheses ontwik-
keld. Lubinus introduceerde in 1975 een prothese 
met polyethyleen patellacomponent en een asym-
metrische, anatomisch gevormde chroom-cobalt 
trochleacomponent.10 De korte-termijnervaringen 
waren hoopgevend, middellange termijn resulta-
ten lieten slechts gunstige resultaten zien in 45% 
tot 64% van de gevallen, wat voor sommige auteurs 
reden was om het gebruik van deze prothese te 
staken.11,12 De anatomische vorm van de smalle 
trochleacomponent resulteerde in sporingsproble-
men en verhaken van de patella.11 Daarnaast was de 
kromming in het sagitale vlak te beperkt, waardoor 
de prothese vaak in flexie werd geplaatst met 
als resultaat een van het distale femur afstaande 
proximale rand van de prothese.13 Ook dit leidde 
tot knoepen en verspringen van de prothese 
bij flexie-extensie van de knie. Door Blazina en 
anderen werden in 1979 de resultaten van een sinds 
1974 gebruikte patellofemorale prothese gepubli-
ceerd.14 Aanvankelijk gebruikten zij het Bechtol 
Patella I systeem (type I Richards prothese), vanaf 
1975 de cobalt-chroom type II prothese met een op 
een tong lijkende punt richting de intercondylaire 
notch (Figuur 2). Type I was ontwikkeld voor gebruik 
met de bijgaande femoro-tibiale prothese, type III 
had andere fixatie‘pegs’.15,16 Al deze protheses 

worden gekenmerkt door een niet-anatomische 
trochleacomponent met een diepe centrale groeve 
en een polyethyleen patella component met twee 
facetten. De patella is daardoor sterk in beweeg-
lijkheid beperkt. Dit werd door Blazina en anderen 
reeds genoemd als verklaring voor de, door hen 
geconstateerde, sporingsproblemen. Geadviseerd 
werd de femorale groeve minder diep te maken en 
de vorm van het patellacomponent aan te passen. 
Ondanks deze suggesties is de prothese in onge-
wijzigde vorm veel gebruikt, het aantal re-opera-
ties wegens het niet goed sporen van de patella 
is in alle gepubliceerde series hoog.17 De prothese 
werd zonder richt-instrumentarium (‘free-hand’) 
geplaatst, en samen met de beperkte maatvoering 
van de trochleacomponent resulteerde dit soms in 
malpositie van de prothese.
In Frankrijk ontwikkelde de GUEPAR-groep in 1977 
een anatomische patellofemorale prothese met een 
proximaal ondiepe trochleagoeve die geleidelijk 
dieper werd naar distaal, zodat de patella bij toe-
nemende flexie in de trochlea gevangen wordt.18 
Om sporingsproblemen te verminderen werden 
in Frankrijk daarnaast enkele niet-anatomische 
sterk ‘constrained’ protheses ontwikkeld, met de 
Autocentric prothesis van Grammont in 1982 en de 
Spherocentrique prothese in 1987.19,20,21 Bij beide 
protheses is de patellacomponent bolvormig met 
een congruent torusvormig oppervlak van de fe-
murcomponent. Hierdoor kan de patella draaien om 
een longitudinale as in de groeve van de trochlea, 
wat de stabiliteit van de patella vergroot en 
minder sporingsproblemen moet geven. Argenson 
en anderen beschreven de lange termijn resultaten 
van de gecementeerde Autocentric prothese en be-
schreven progressie van femorotibiale artrose als 
belangrijkste reden voor falen.22 

Figuur 2. Peroperatieve opname van een eerste genera-
tie inlay prothese. De Richards prothese wordt geken-
merkt door de diepe trochleagroeve en de 2 facetten 
van de patellacomponent. 

■   Geschiedenis van patellofemorale gewrichtsvervanging
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“Blood contact rate in surgery 
may be as high as 30%” 

(Am J Infect Control. 1993 Oct.; 

21(5):243-8.) 

“Likely contamination of 
a surgeon’s conjunctiva by 
patients’ body fluids is surpris-
ingly frequent”

 (Can J Surg. 1988 Jan.; 
31(1):51-2) 

“The only device that is  
completely effective for 
protecting the orthopedic 
surgeon’s conjunctive is a full 
head mask”

 (J Bone Joint Surg Am. 2009; 
91:1050-1054.) 

“Orthopedic Surgical Site 
Infection increases the cost 
of patient care and leads to a 
worse clinical outcome for the 
patient” 

(Infect Control Hosp Epidemiol. 
2002 Apr.) 

Be Comfortable. Be Sure. Be Protected. 
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Als eerste van de tweede-generatie protheses werd 
de symmetrische Avon prothese ontwikkeld door 
Ackroyd in 1996. Deze was voor een deel gebaseerd 
op de anterieure compartiment van de Kinemax 
Plus totaleknieprothese.23 Daarnaast werd voor 
het eerst instrumentarium geïntroduceerd wat het 
mogelijk maakte om de positionering van de fe-
murcomponent te sturen. De Avon prothese werd 
voor het eerst gebruikt in 1996 en bemoedigende 
middellange termijn resultaten werden beschre-
ven door de ontwikkelaars.24 De Avon patellacom-
ponent heeft een gemedialiseerde offset om de 
patellasporing te verbeteren. De brede trochle-
acomponent maakt een bijna 90 graden bocht en 
heeft een lange proximale flens wat ‘flush’ im-
planteren met zowel de anterieure femurschacht 
en het intercondylaire oppervlak mogelijk maakt. 
De brede trochlea is ‘unconstrained’ in extensie en 
vangt de patella in flexie. Merchant publiceerde in 
2004 de vroege klinische resultaten van de LCS pa-
tellofemorale prothese welke sinds 1997 gebruikt 
werd. De femorale component was gebaseerd op 
het anterieure deel van de LCS totale kniepro-
these en de ‘metal-backed’, ‘mobile bearing’ pa-
tellacomponent maakte gebruik van een breed 
congruent gewrichtsoppervlak voor verminderen 
van de contact stress.25 De noodzaak van de zelf 
‘alignerende’ patella om bot-prothese interface 
stress en stress op het gewrichtsoppervlak te ver-
minderen blijft onduidelijk omdat symptomatische 
polyethyleenslijtage of loslating van het patella-
component zelden gezien wordt.13

Recent werden enkele derde generatie patellofe-
morale protheses geïntroduceerd: de Journey patel-
lofemorale prothese (Smith&Nephew) (Figuur 3), de 
Vanguard prothese en de Zimmer Gender Solutions 
PFJ system. Deze protheses zijn niet langer afgeleid 
van een femurcomponent van totale kniearthro-
plastiek. Klinische resultaten zijn tot op heden 
echter niet gepubliceerd.

Discussie

Aanvankelijk werd hemi-arthroplastiek van het pa-
tellofemorale gewricht gezien als een alternatief 
voor patellectomie bij artrose en kraakbeenbescha-
digingen van de patella. De teleurstellende resul-
taten van hemi-arthroplastiek resulteerden midden 
jaren 70 in de ontwikkeling van totale patellofe-
morale gewrichtsvervanging. Hoewel enkele eerste 
generatie patellofemorale protheses tot op heden 
gebruikt worden, zijn sporingsproblemen met 
hieraan gerelateerde heroperaties een belangrijk 
faalmechanisme. De ontwikkeling van tweede en 
derde generatie minder ‘constrained’ protheses met 
een brede trochleacomponent welke als zogenaam-
de onlayprotheses gebruikt worden, heeft geleid 
tot gewrichtsvervanging waarbij ontwikkeling van 
femorotibiale artrose als belangrijkste faalmecha-
nisme gezien kan worden. In 2004 werd door Lonner 
de rol van prothese-geometrie samengevat.13 De 
belangrijkste elementen van de trochlea geometrie 
zijn: a) de kromming van de trochleacomponent in 
het sagitale vlak, b) de proximale extensie van de 
anterieure flens, c) de breedte medio-lateraal van 
de trochleacomponent, en d) de mate van ‘cons-
traint’. Verder zou de patellacomponent compati-
bel moeten zijn met veel gebruikte totale kniepro-
theses zodat bij een eventuele conversie naar totale 
knieprothese wegens femorotibiale artrose de pa-
tellabutton niet vervangen hoeft te worden. Naast 
de geometrie van de patellofemorale prothese is de 
chirurgische techniek van belang voor optimale re-
sultaten en het voorkomen van sporingsproblemen 
van de patella. Preoperatieve onderkenning van pa-
tellofemorale instabiliteit is daarbij essentieel.
Het huidige indicatiegebied voor patellofemorale 
protheses is beperkt. Zowel klachtenreductie als 
goede langetermijnresultaten zijn afhankelijk van 
een juiste patiëntenselectie. Alleen patiënten met 
geïsoleerd patellofemorale artrose komen in aan-
merking voor een patellofemorale prothese, er dient 
dus een goede work-up verricht te worden om artrose 
in één van de andere compartimenten uit te sluiten.

Abstract

The often less than successful results after patellectomy 
led to the development of patellofemoral hemiarthroplasty 
in 1948. Poor results of hemiarthroplasty resulted in the 
use of total patellofemoral replacement. Patellar tracking 
problems were frequently seen with the first generation 
patellofemoral joint prostheses. Further development of 
surgical techniques and the introduction of newer designs 
resulted in outcomes where development of femorotibial 
osteoarthritis is the main mode of failure.
We discuss the background and development of patellofe-
moral prostheses.

Figuur 3. Derde generatie patellofemorale prothese. 
De Journey PFJ prothese heeft een ondiepe troch-
leagroeve en wordt na resectie van de anterieure 
trochlea als onlayprothese geplaatst. 

M. Huizinga, B. Hentenaar en J.P.W. van Jonbergen   ■
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Inleiding

De heupartroplastiek kan worden gedefinieerd als 
de chirurgische vorming of revisie van een gewricht. 
Tot op de dag van vandaag blijven er zorgen over 
met name de overleving op de lange termijn. De 
drang naar verbeteringen in het concept heeft 
onder andere geleid tot gebruik van verschillende 
biomaterialen (polyethyleen, metaal, keramiek) 
met diverse afmetingen (cup, kop, conus, steel). 
Deze toename van verschillende componenten van 
de totaleheupprothese (THP) en de verschillende 
maatvoering, kan tot vragen en problemen in de 
orthopedische praktijk leiden. Op de polikliniek 
wordt de orthopedisch chirurg geregeld geconfron-
teerd met prothesecomponenten van een andere 
fabrikant en/of met een verouderd model. Bij de 
revisie van één of meer van de componenten (cup, 
kopje, steel) kan dit tot compatibiliteitsproble-
men leiden. Het is dan uiteraard essentieel dat een 
gedegen kennis van en informatie over de materi-
alen en dimensies leidt tot een betrouwbare confi-
guratie na de revisie-operatie. Het probleem spits 
zich vooral toe op het kopje; met name konusfit-
ting maar ook diameter en materiaal. Het doel van 
deze studie is te komen tot een nationale inven-
tarisatie van de uitwisselbaarheid van steel/kop 
(en cup/kop) binnen de huidige maar ook vroegere 
modellen van elke heupprotheseproducent en 
tussen de firma’s onderling. Dit zou dan leiden tot 

een overzichtelijke tabel die aangeeft waar de mo-
gelijkheden van uitwisseling liggen. 

Methoden

De bij ons bekende firma’s die THP componenten 
(met een ‘zeker volume’) op de Nederlandse markt 
hebben of hebben gehad (bronnen: archief NOV/
VOCA, rondvraag orthopeden eigen kring) zijn ge-
contacteerd via post, email en telefoon. Het gaat 
om de volgende firma’s: Biomet, Implantcast, 
Johnson & Johnson, Link, Mathys, Oudshoorn, 
Smith & Nephew, Stryker Howmedica, Tornier, Van 
Straten en Zimmer. Aan deze firma’s is gevraagd 
een samengestelde enquête te beantwoorden op 
een bijgeleverd antwoordvel en spreadsheet. 
De volgende vragen zijn hierbij gesteld: 
Welke THP-componenten (steel, cup en kopje) 
levert u nu en welke heeft u in het verleden 
geleverd? Naam? Materiaal?
Wat zijn hiervan (heden en verleden) de steel-, 
taper- en cupmaten? 
Wat zijn de maten van de door u geleverde kopjes 
(heden en verleden)?
Zijn de componenten van de door u geleverde THP 
onderling uitwisselbaar?
Zijn de componenten van de door u geleverde THP 
uitwisselbaar met die van een andere fabrikant? Zo 
ja, welke? (fabrikanten en componenten). Zo niet, 
waarom niet?

Resultaten

De respons op de enquête was beperkt, ondanks 
meerdere pogingen op de eerder aangegeven uit-
eenlopende manieren gedurende een periode van 
bijna 2 jaar.

Op elk potje past een dekseltje? - Inventarisatie 
uitwisselbaarheid van heupprothesecomponenten

D. Kok en C.C.P.M. Verheyen

Door de diverse ontwikkelingen die de totaleheupartroplastiek heeft doorgemaakt is er een grote diversiteit aan com-
ponenten ontstaan. Dit kan tot vragen en problemen in de orthopedische praktijk leiden, met name bij revisiechirur-
gie. Wij hebben getracht tot een overzicht te komen van welke heupprothesecomponenten op de Nederlandse markt 
aanwezig zijn en in hoeverre deze onderling uitwisselbaar zijn (kop/kom en steel/kop). Er is een enquête gestuurd 
naar 11 orthopedische firma’s waarin gevraagd werd welke componenten zij leveren en in hoeverre deze binnen 
en buiten de eigen firma uitwisselbaar zijn. De respons op de enquête was slecht; maar een beperkt aantal firma’s 
gaf waardevolle informatie die de mogelijke inwisselbaarheid van de componenten inzichtelijk zou maken. Deze te-
rughoudendheid is mogelijk te verklaren vanuit een medico-legaal en/of financieel oogpunt. De conclusie is dat de 
beoogde nationale inventarisatie heupprothesecomponenten niet is gelukt.

Drs. D. Kok, AIOS orthopedie en dr. C.C.P.M. Verheyen, 
orthopedisch chirurg, Vakgroep Orthopedie en 
Traumatologie, Isala klinieken (locatie Weezenlanden), 
Postbus 10.500, 8000 GM Zwolle.
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Van de 11 aangeschreven fabrikanten hebben 2 fa-
brikanten nooit gereageerd (Tornier en Van Straten) 
en 2 minimaal (Johnson & Johnson en Zimmer) 
waarbij niet alle vragen beantwoord werden.
Gezien het feit dat 4 van de 11 fabrikanten de 
vragen 1-3 niet hebben beantwoord, en er van de 
overgebleven 7 niet altijd eenduidige antwoorden 
verkregen konden worden is het niet zinvol vragen 
1-3 te evalueren.
De vragen 4 en 5 zijn beter beantwoord. De verkregen 
antwoorden zijn in Tabel 1 en Tabel 2 verwerkt met 
commentaar van de desbetreffende firma.

Discussie

Uit de literatuur is ons geen informatie bekend 
over de mogelijke uitwisselbaarheid van de ver-
schillende THP-componenten. Er bestaat wel lite-
ratuur over welke biomaterialen beter wel of niet 
gecombineerd kunnen worden, maar er is niets 
bekend over het combineren van componenten 
van verschillende firma’s en hun maatvoering. In 

de dagelijkse praktijk is het vaak een vervelende 
en tijdrovende zaak om bij revisie van een relatief 
onbekende component het juiste implantaat met 
de gehele range tot de beschikking te hebben. 
Verder komt het voor dat er een peroperatief com-
patibiliteitsprobleem ontstaat door inadequate 
preoperatieve voorbereiding, waarbij de operateur 
genoodzaakt kan worden een goed gefixeerde 
component te verwijderen teneinde de configura-
tie kloppend te maken. 
Een inventariserende enquête onder 11 prothese-
firma’s naar de uitwisselbaarheid van componen-
ten gaf niet de geanticipeerde respons; ook niet 
na meerdere herinneringsmomenten via e-mail en 
telefoon. De firma’s die niet gereageerd hebben op 
de enquête diskwalificeren zichzelf om aan deze 
discussie bij te dragen. Het onderling uitwisselen 
van componenten wordt afgeraden, maar de be-
weegredenen blijven goeddeels onbekend. De te-
rughoudendheid van de meeste firma’s is mogelijk 
te verklaren vanuit een medico-legaal standpunt. 
De gedachte is dat de firma zijn producten garan-

Tabel 1. Vraag 4: onderlinge uitwisselbaarheid van geleverde THP-componenten

 Uitwisselbaarheid binnen de firma Commentaar firma

 Ja Nee Geen 
   antwoord 

Biomet X   Biomet componenten zijn altijd uitwisselbaar

Implantcast X   -

Johnson&Johnson   X binnen DePuy vier tapermaten

Link X   indien kop diameters overeenkomen met konus/taper

Mathys Orthopaedics X   al onze componenten onderling uitwisselbaar

Oudshoorn  X  M-serie en Furlong niet uitwisselbaar; uit 
    verschillende fabrieken met verschillende taper

Smith&Nephew X   S&N componenten zijn onderling uitwisselbaar, als  
    koppen, cupmaten en tapers gerespecteerd worden

Stryker Howmedica X   kopjes en heupsteel dienen wat conus en materiaal  
    te matchen. Alumina keramiek niet op CoCr stelen.

Tornier   X geen reactie op enquête

Van Straten   X geen reactie op enquête

Zimmer   X niet in de gelegenheid om aan uw verzoek te voldoen

D. Kok en C.C.P.M. Verheyen   ■
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deert onder zekere voorwaarden, maar niet als deze 
gemixt worden met componenten van een andere 
firma. De wat populistische en dreigende zinsnede 
die hierbij past is: de behandelaar wordt dan (ook) 
producent. Hierbij komen direct associaties met 
juridische aansprakelijkheid en -verantwoordelijk-
heid naar boven. Het zou beter zijn wanneer werd 
uitgezocht welke componenten -van concurrenten- 
wel prima te combineren zouden zijn. Geometrie 
en dimensies kunnen worden vastgelegd eventueel 
aangevuld met biomechanische data.
Een tweede argument voor terughoudendheid zou 
een financieel argument kunnen zijn. Het is immers 
aantrekkelijker dat alle componenten van de eigen 
firma worden betrokken.
De informatie die werd verkregen over de uitwis-
selbaarheid rechtvaardigt zeker geen evidente con-

clusies. Er wordt gesteld dat combinatie van 2 pro-
ducenten voor kop-kom niet is aan te raden omdat 
dit samenspel o.a. afhankelijk is van rondheid en 
speling. Met betrekking tot de kop-steel-uitwisseling 
zijn hier mogelijkheden bij vastgestelde identieke 
conus van dezelfde producent (bv Eurokonus). Maar 
ook hier is de dreiging van juridische aansprakelijk-
heid voor de chirurg. Jurisprudentie hierover is ons 
niet bekend. Zeer interessant is de opmerking van 
de firma Ceramtec (Biolox systeem): zij geven aan 
dat 95% van de firma’s (namen wil men niet geven) 
gebruik maken van hun systeem en dat het volledig 
uitwisselbaar is voor zowel kop-kom als kop-steel. 
Ceramtec mag haar producten alleen aan de 
firma’s leveren, waarbij de firma’s de gewenste/
toegestane maatvoering (taper of kom) bepalen. In 
theorie hoeft alleen de naam van de firma bekend 

Tabel 2. Vraag 5: uitwisselbaarheid met andere fabrikanten van geleverde THP-componenten

 Uitwisselbaarheid tussen firma’s  Commentaar firma

 Ja Nee Geen 
   antwoord
 
Biomet X (Euro- X (kop-  kop-kom combi is uitwisselbaar binnen één firma,
 konus  kom)  steel-kop combi is bij een Euro-konus (12/14)
 12/14)    uitwisselbaar.

Implantcast X   Mutars RS: koppen met 12/14 conus. 
    ACCIS: niet uitwisselbaar

Johnson&Johnson   X verantwoordelijkheid van de arts

Link  X  indien maten met elkaar corresponderen.   
    Behandelaar wel zelf producent.

Mathys Orthopaedics   X indien gewenst worden implantaten getest bij RMS  
    (Robert Mathys Stichtung) in Zwitserland.

Oudshoorn  X   Ceramtec koppen onderling uitwisselbaar mbt de kop.  
    Juridische aansprakelijkheid vervalt.

Smith&Nephew  X  geen protheses van verschillende fabrikanten   
    onderling uit wisselen

Stryker Howmedica  X  zelfs als diameter, conus en materiaal overeenkomen  
    is dit medisch en juridisch gezien niet verantwoord

Tornier   X geen reactie op enquête

Van Straten   X geen reactie op enquête

Zimmer   X niet in de gelegenheid om aan uw verzoek te voldoen

■   Op elk potje past een dekseltje? - Inventarisatie uitwisselbaarheid van heupprothesecomponenten
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te zijn om via Ceramtec (Biolox systeem) volledige 
uitwisselbaarheid te krijgen; in de praktijk is dit 
dus niet mogelijk.

Conclusie
Er bestaat een aanzienlijke terughoudendheid 
van de (meeste) firma’s van heupprothesecompo-
nenten om praktische informatie te geven die de 
uitwisselbaarheid van de componenten binnen en 
tussen de producenten zou verduidelijken. 

Abstract

The total hip arthroplasty went through a lot of changes and 
developments. As a result, a great diversity of components 

is currently available on the market. This diversity can lead 
to questions and problems in orthopaedic practice, parti-
cularly during revision surgery. We have tried to develop 
an overview of the different prosthetic hip components 
present on the Dutch market and establish whether these 
components are exchangeable (cup/head and head/stem). 
A questionnaire was sent to 11 manufactures of total hip 
components currently active on the Dutch market. They 
were asked which components they delivered and if they 
were exchangeable with components of themselves or com-
ponents of other manufactures. The reply to the questi-
onnaire was poor. Only a few manufactures gave valuable 
information about the exchangeability of total hip compo-
nents. This reluctance can be possibly explained from medi-
co-legal and/or a financial motive. Unfortunately we were 
not able to develop the anticipated national inventory.
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Inleiding

In de kliniek Zestienhoven worden jaarlijks meer 
dan 500 voorste-kruisbandreconstructies (VKBR) 
uitgevoerd. Aangemoedigd door de wereldwijde 
ontwikkelingen op het gebied van anatomische 
reconstructie van de voorste kruisband zijn wij 
medio 2007 begonnen de VKB te reconstrueren 
door middel van een anatomische dubbelbundel  
techniek.1 
De VKBR is de 6e meest uitgevoerde orthopedische 
procedure in Nederland. Momenteel is de transtibi-
ale benadering de meest toegepaste techniek om 
de VKB te reconstrueren. Het gebruik van de trans-
tibiale tunnel om de femorale tunnel te creëren kan 
resulteren in een relatieve hoge femorale tunnel 
positionering waardoor de normale anatomie van 

de VKB niet wordt hersteld. Conventionele enkel-
bundel VKBR herstelt over het algemeen wel de 
anteroposterieure translatie maar de rotatoire 
instabiliteit niet of onvolledig.2 Na de toepassing 
van de conventionele enkelbundel VKBR heeft 
bijna 30% van de individuen nog een persisterende 
pivot shift. Nog geen 70% keert terug op het oude 
sport niveau en 90% heeft na een follow-up van 6,5 
jaar radiologisch degeneratieve afwijkingen.3 Dus 
de momenteel gangbare enkelbundel VKBR is niet 
optimaal om de stabiliteit van de knie zodanig te 
herstellen dat patiënten weer kunnen terugkeren 
naar hun voormalige activiteiten en participatie 
niveau dan wel om artrose van het kniegewricht op 
de langere termijn te voorkomen.
Als gevolg van de niet altijd gunstige resulta-
ten van een enkelbundel VKBR is er een toene-
mende belangstelling ontstaan om beide anato-
mische bundels van de VKB te reconstrueren. Er 
zijn diverse biomechanische en klinische studies 
geweest die de resultaten na dubbelbundel VKBR 
hebben onderzocht.4-10 Over het algemeen hebben 
biomechanische studies aangetoond dat een dub-
belbundel VKBR superieur is ten opzichte van een 
enkelbundel VKBR terwijl het klinische bewijs nog 

Dubbelbundel anatomische voorste-kruisband-
reconstructie

M.Vischjager, T. C. B. Binkhorst, C. J. Wilson en A.W.F.M. Fiévez

Inleiding. Voorste-kruisbandreconstructie (VKBR) is de 6e meest uitgevoerde orthopedische procedure in Nederland. 
Na de toepassing van de conventionele enkelbundel VKBR heeft bijna 30% van de individuen nog een persisterende 
pivot shift. Nog geen 70% keert terug op het oude sport niveau en 90% heeft na een follow-up van 6,5 jaar radiologisch 
degeneratieve afwijkingen. Als gevolg van de niet altijd gunstige resultaten van een enkelbundel VKBR is er een toene-
mende belangstelling om beide anatomische bundels van de VKB te reconstrueren.
Methoden en patiënten. In de periode van 1 juli 2007 tot 1 februari 2008 werden in de kliniek Zestienhoven te 
Rotterdam 185 VKBRs uitgevoerd. In een pilotstudy werden 13 patiënten geïncludeerd waarbij een dubbelbundel VKBR 
werd uitgevoerd. Er bleven 10 patiënten over voor analyse. Ter vergelijking werden uit ons bestand van patiënten 
waarbij een conventionele VKBR werd uitgevoerd tien patiënten geselecteerd met vergelijkbare leeftijd opbouw, 
geslacht en follow-upduur. Bij alle patiënten werden pre- en postoperatief klinische parameters vastgelegd en werden 
Lysholm, IKDC en Tegner scores afgenomen. De KT 1000 test werd eveneens bij alle patiënten preoperatief en bij de 
follow-up afgenomen. Daarnaast werden bij de follow-up functionele testen uitgevoerd (single leg hop, triple hop en 
figure eight hop). Resultaten. De gemiddelde leeftijd in de dubbelbundel  en enkelbundel  groep was resp. 35 (24-43) 
en 28 (23-43) jaar. De gemiddelde follow-up duur was resp. 17 (12-25) en 18 (14-25) maanden. De Lysholm, IKDC en 
Tegner scores lieten geen verschillen zien tussen de twee groepen. In de dubbelbundel  groep waren er 0/10 patiënten 
met een graad 3 pivot shift versus 3/10 in de enkelbundel groep. Anterieure verplaatsing gemeten met de KT 1000 
arthrometer was 0,4 +/- 1,3 mm in de dubbelbundel  groep vs. 2,0 +/- 4,2mm in de enkelbundel groep. De functionele 
testen toonden geen verschillen in de twee groepen. Discussie. De huidige methoden om de VKB te reconstrueren zijn 
niet optimaal om de met name rotatoire stabiliteit van de knie te herstellen en de lange termijn gezondheid van het 
kniegewricht te waarborgen. Klinische studies moeten aantonen dat de anatomische dubbelbundel VKBR kosteneffec-
tief is, een beter herstel en terugkeer naar het oude sportieve niveau bewerkstelligt en het ontstaan van artrose op de 
midden lange termijn reduceert. 
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niet onomstotelijk kan worden vastgesteld. In dit 
artikel publiceren wij over onze eerste ervaringen 
en resultaten na een dubbelbundel VKBR.

Het anatomische concept

Het herstel van de normale anatomie is vereist om 
de normale functie van het kniegewricht te her-
stellen (Figuur 1). Of de toevoeging van een extra 
bundel extra stabiliteit oplevert is mogelijk niet de 
uiteindelijke vraag. Belangrijk is om het anatomi-
sche concept te begrijpen of men nu een enkele 
bundel reconstructie verricht of een augmentatie. 
Het principe dat onze huidige benadering tot VKBR 
leidt kan worden gekarakteriseerd als ‘anatomi-
sche’ reconstructie.

Om de VKB-anatomie te herstellen moeten eerst 
de origo en insertie van de anteromediale (AM) 
bundel en de posterolaterale (PL) bundel worden 
geïdentificeerd.11-15 Anatomische herkenningspun-
ten, zoals benige ribbels die weke delen structuren 
omgeven en de achtergebleven resten van de VKB 
geven belangrijke aanwijzingen over de oorspron-
kelijke aanhechtingsplaatsen. De recent geïdenti-
ficeerde linea intercondylare laterale welke ook 
bekend staat als de ‘residents ridge’ en de linea 
bifurcata laterale zijn ossale herkenningspunten 
om de femorale aanhechtingsplaatsen van de AM- 
en PL- bundels te identificeren.16 De linea inter-
condylare laterale is de anterieure (of superieure 
met de knie in 90 graden flexie ) grens van de fossa 
waar de VKB insereert in de laterale femurcondyl. 
De linea bifurcata laterale scheidt de fossa in de 
insertie plaatsen voor de AM en PL bundel (Figuur 
2). Ook voor de identificatie van de tibiale insertie 
zijn de resten van de VKB, de omgevende weke 

delen structuren en de eminentiae belangrijke 
anatomische herkenningpunten (Figuur 3). Teveel 
verwijderen van kruisbandresten of bot moet dan 
ook worden vermeden om de essentiële weke 

Figuur 1. De voorste kruisband in een kadaver specimen. 
De afzonderlijke anatomische anteromediale en poste-
rolaterale bundels zijn duidelijk te onderscheiden. 

Figuur 3. Arthroscopische weergave van de tibiale 
‘foot-print’. Aanhechtingsplaatsen van de anteromedi-
ale (AM) en posterolaterale (PL) bundel. AKB: achter-
ste kruisband, MFC: mediale femur condyl. 

Figuur 2. Arthroscopische weergave van de femorale 
‘footprint’ op de laterale femurcondyl. De linea inter-
condylare laterale is the superieure begrenzing van 
de VKB in 90 graden flexie (pijlen). De linea bifur-
cata laterale verloopt vrijwel loodrecht van de linea 
interccondylare laterale en verdeeld de fossa in de 
aanhechtingsplaatsen van de anteromediale (AM) en 
posterolaterale (PL) bundel (pijlen). 
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delen en benige anatomische herkenningspunten 
te preserveren.
Anatomische VKBR vereist een individuele benade-
ring die rekening houdt met de anatomische variatie 
van iedere patiënt.17 Juiste tunnelplaatsing, het 
voorkomen van ‘mismatching’ (zie discussie) en 
het aanbrengen van de juiste spanning blijken van 
groot belang te zijn om succesvolle resultaten te 
bereiken.18-20

Patiënten en methode

Patiënten
In de periode van 1 juli 2007 tot 1 februari 2008 werden in de 
kliniek Zestienhoven 185 primaire VKBRs verricht waarvan 
13 dubbelbundel VKBRs. Er bleven 10 patiënten over voor 
analyse. Twee patiënten waren inmiddels vertrokken naar 
het buitenland en een andere patiënt was verhuist en niet 
meer te traceren. Ter vergelijking werden uit ons bestand 
van patiënten waarbij een conventionele VKBR werd uitge-
voerd 10 patiënten geselecteerd met vergelijkbare leeftijd 
opbouw, geslacht en follow-upduur. Bij alle patiënten werden 
preoperatief en bij follow-up klinische parameters vastge-
legd en werden IKDC, Tegner, Lysholm scores afgenomen. 
Tevens werd de KT 1000 test bij alle patiënten preoperatief 
en bij de follow-up afgenomen. Daarnaast werden bij de 
follow-up functionele tests uitgevoerd te weten de ‘single 
leg hop, ‘triple hop’ en ‘figure eight jump’.

Operatietechniek dubbelbundel  VKBR 
Er werd een standaardopstelling gebruikt voor een artrosco-
pische knieprocedure. Voor een dubbelbundel VKBR werden 
de autologe semitendinosus- en de gracilispezen gewonnen. 
De semitendinosuspees werd gebruikt voor de AM bundel 
en de gracilispees voor de PL bundel. De anatomische aan-
hechtingsplaatsen werden geïdentificeerd en gemarkeerd. 
Aangezien deze ‘footprints’ twee tunnels moeten herbergen 
dienen deze van een minimale lengte te zijn. Wanneer deze 
aanhechtingsplaatsen meer dan 16 mm waren werden 4 
onafhankelijke gescheiden tunnels geboord ter plaatse van 
de femorale- en tibiale anatomische aanhechtingsplaatsen 
van de AM en PL bundels. De femorale tunnels werden met 
behulp van standaard richtinstrumenten via een lage an-
teromediale portal divergerend gepositioneerd met de knie 
in 110-120 graden flexie. Voor visualisatie werd een addi-
tionele hoge anteromediale portal gecreëerd. De tibiale 
tunnels werden vervaardigd door middel van een speciaal 
ontwikkeld dubbeltunnel tibiaal richtinstrument (Smith 
& Nephew, Andover, MA), dat ervoor zorgt dat de tunnels 
reproduceerbaar en convergerend in de tibiale footprint 
uitkomen. De femorale fixatie werd extracorticaal uitge-
voerd (Endobutton®, Smith & Nephew, Andover, MA). De 
tibiale fixatie werd verricht met bioresorbeerbare inter-
ferentie schroeven (Arthrex®, Naples, FL). De AM en PL 
bundel werden onder voorspanning gefixeerd bij respectie-
velijk 40 en 10 graden flexie. De nabehandeling vond plaats 
volgens een standaard in de kliniek vigerend fysiotherapie 
protocol; geleidelijke opbouw van belasting op geleide van 
pijn, musculaire controle en mobiliteit, de volgende fase 
wordt gestart wanneer de voorgaande is afgerond, rotaties 

worden de eerste 3 maanden afgeraden, en hervatting van 
contactsporten niet eerder dan 9 maanden postoperatief.

Resultaten

Tien patiënten waarbij een dubbelbundel  VKBR 
werd uitgevoerd en 10 patiënten waar bij een 
conventionele enkelbundel VKBR werd uitgevoerd 
waren beschikbaar voor analyse (Tabel 1). De ge-
middelde leeftijd was respectievelijk 35 (25-43) en 
28 jaar (23-43). De gemiddelde follow-upduur was 
respectievelijk 17 (12-25) en 18 (14-25) maanden. 
De patiëntgebonden subjectieve vragenlijsten 
lieten ten tijde van follow-up geen verschillen zien 
tussen de 2 groepen. In de postoperatieve actieve 
en passieve flexie en extensie waren er geen ver-
schillen tussen de 2 groepen. De pivot shifttest liet 
betere resultaten zien in de dubbelbundelgroep. 
Met name de graad 3 pivot shift kwam in deze 
groep postoperatief niet meer voor. De KT 1000 
test toonde in de dubbelbundel  groep gemiddeld 
een mindere anterieure verplaatsing dan in de en-
kelbundelgroep. Daarbij was de spreiding kleiner 
in de dubbelbundelgroep. De functionele testen 
toonden geen verschillen in de twee groepen.

Discussie

Dubbelbundel VKBR wordt in toenemende mate 
uitgevoerd om de resultaten na een VKBR te ver-
beteren.1,6 De VKB bestaat uit 2 bundels; een in 
diameter enigszins grotere anteromediale (AM) 
bundel en een kleinere posterolaterale (PL) bundel 
genoemd naar hun op de tibia corresponderende 
aanhechtingsplaatsen. Deze afzonderlijke bundels 
dragen op synergistische wijze bij aan de stabiliteit 
van de knie. Wanneer de knie geflecteerd wordt 
krijgt de femorale origo van de VKB een meer ho-
rizontale oriëntatie; hierdoor wordt PL bundel 
lakser, de AM bundel blijft isometrisch . De AM 
bundel is verantwoordelijk voor de anteroposteri-
eure stabiliteit terwijl de PL bundel de knie stabi-
liseert tegen zowel anteroposterieure als rotatoire 
krachten.12,13

De literatuur laat zien dat een significant aantal 
conventionele enkelbundel VKBRs minder gunstige 
resultaten tonen.10 Bovendien heeft de conventi-
onele VKBR niet geleid tot preventie van vroege 
artrose en is er groeiend bewijsmateriaal dat de 
traditionele enkelbundel VKBR onder condities van 
functionele belasting niet de normale knie artro-
kinematica herstelt.4,7 VKBR leidt in veel gevallen 
tot abnormale interne rotatie tijdens normale da-
gelijkse activiteiten zoals lopen en rennen. 
Diverse onderzoekers hebben zowel in kadaver- als 
in klinisch onderzoek aangetoond dat een anatomi-
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Tabel 1. Resultaten van dubbel- en enkelbundel VKBR (2 x n=10)

Onderdeel Dubbelbundel Enkelbundel

Demografie
Man/Vrouw 8/2 8/2
Leeftijd (jr) 35 (25-43) 28 (23-43)
Follow up (mnd) 17 (12-25) 18 (14-25)

IKDC 2000
Pre operatief / SD 59.33 / 11.81 60.18 / 13.80
Post operatief / SD 82.05 / 20.17 84.37 / 9.25

Tegner score
> pre operatief 7 8
= pre operatief 1 1
< pre operatief 2 1
Gemiddelde toename 1.73 2.40
Range 6/-3 6/-1

Lysholm
Pre op 
Score / SD 59.40 / 11.79 60.67 / 13.36
Range 44 – 79 44 - 81
Post op
Score / SD 82.70 / 17.06 84.20 / 12.36
range 44 – 97 60 – 100

Actieve knie flexiet
Normaal 5 5
0 - 15° 4 4
> 15° 1 1

Passieve knie flexie
Normaal 4 4
0 - 15° 6 6
> 15° 0 0

Actieve knie extensie
Normaal 6 10
0 - 10° 3 0
> 10° 1 0

Passieve knie extensie
Normaal 0 2
0 - 10° 9 8
> 10° 1 0

Pivot shift
Pre operatief / Post operatief
0 0 / 6 0 / 4
1+ 3 / 1 1 / 1
2+ 4 / 3 5 / 2
3+ 3 / 0 4 / 3 

KT 1000
Anterieure translatie (mm)/ SD 0.40 / 1.26 2.00 / 4.16

Functionele tests
One leg hop test / SD 93.78 / 9.34 98.35 / 9.03
Range 109.62 -80 116.04-86.55

Triple hop for distance / SD 94.58 / 8.28 97.15 / 5.58
Range 108.15 – 82.37 105.63 – 87.60

Figure eight hop test / SD 94.77 / 6.84 95.40 / 5.99
range 102.14 – 87.30 106.02 – 87.80
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sche dubbelbundel VKBR superieur is aan de con-
ventionele niet anatomische technieken.16 Zo werd 
aangetoond dat bij een dubbelbundel VKBR signi-
ficant grotere tibiofemorale contactoppervlakken 
werden gerealiseerd met als gevolg lagere drukken 
op het kraakbeenoppervlak. Dit zou na een VKBR 
een reducerende invloed kunnen hebben op de 
ontwikkeling van artrose op de langere termijn.21

Klinische data die de superioriteit van de dubbel-
bundel  reconstructie aantonen ontbreken nog door 
de afwezigheid van goed gecontroleerde klinische 
onderzoeken. De schaarse beschikbaarheid van 
betrouwbare en valide uitkomst maten zoals het 
objectief vaststellen van rotatiestabiliteit maakt 
het moeilijk om de verschillende technieken van 
VKBR te vergelijken. Dit wordt verder bemoeilijkt 
doordat de positie van de tunnels veelal worden 
gedocumenteerd door middel van de onnauwkeu-
rige en niet reproduceerbare ‘o’clock’-methode, 
zonder hierbij de mate van knie flexie te betrekken. 
In enkele studies wordt de tunnelpositie gedocu-
menteerd door middel van objectieve methoden 
zoals 3D CT of artroscopische beelden. 
Enkelbundel VKBR lijkt dus onvoldoende om de 
gecombineerde krachten van interne rotatie en 
valgus momenten te weerstaan, terwijl een dub-
belbundel  VKBR door de toevoeging van een PL 
bundel aan een AM bundel een betere biomecha-
nische uitkomst kan bewerkstelligen, vooral bij 
rotatoire belastingen. 
Contra-indicaties, behalve een te kleine ‘footprint’, 
voor het plaatsen van een dubbelbundel VKBR 
werden niet beschreven. Wanneer de femorale 
origo en de tibiale insertie te weinig ruimte bieden 
voor twee tunnels wordt geadviseerd een anato-
mische centraal in de ‘footprint’ geplaatste enkel-
bundel VKBR uit te voeren.22-26 Dit blijkt in 10% to 
20% van de gevallen nodig te zijn. Na identificatie 
van de femorale origo en tibiale insertie plaatst 
men zowel tibiaal als femoraal een centrale tunnel 
tussen de AM- en PL bundel insertie met het risico 
op een “mismatch” wanneer dit niet correct wordt 
uitgevoerd. De femorale tunnel kan meestal niet 
juist gepositioneerd worden via een transtibi-
ale tunnel maar wel via een lage anteromediale 
portal waarbij de knie maximaal moet worden ge-
flecteerd om tunnel uitbraak te voorkomen. Een 
relatieve contra-indicatie vormt adipositas als 
gevolg waarvan de knie niet voldoende geflecteerd 
kan worden om de femorale tunnel te positione-
ren.22

Deze studie moet worden gezien als een preliminai-
re weergave van onze eerste praktische ervaringen 
met een nieuwe techniek. De resultaten verkregen 
na vergelijking met een vergelijkbare groep in 
leeftijd en geslacht komen ondanks de kleine 

groepen overeen met de resultaten verkregen in 
de literatuur; de objectieve(re) gegevens spreken 
in het voordeel van een dubbelbundel VKBR, de 
subjectieve niet. Wat in deze studie vooral opviel 
was dat de ernstige pivot shift welke in 3 van de 
10 gevallen aanwezig was in de enkelbundel groep, 
niet meer werd waargenomen in de dubbelbundel-
groep. Dit is eveneens in overeenstemming met de 
literatuur en dit is precies wat de voorstanders van 
de dubbelbundeltechniek beogen te bereiken. 
Als gevolg van de technische moeilijkheidsgraad en 
het ontbreken van bruikbare instrumenten heerst 
er nog veel scepsis ten aanzien van de dubbelbun-
del VKBR. De uitspraak ‘double bundle is double 
trouble’ is dan ook veelzeggend. Aangepaste in-
strumenten en technieken zijn in ontwikkeling 
om de reproduceerbaarheid te bevorderen en 
het verondersteld verhoogde complicatierisico te 
vermijden.27-29

Samenvattend zijn de huidige methoden om de VKB 
te reconstrueren niet optimaal om de anatomie te 
herstellen en op de lange termijn de integriteit 
van het kniegewricht te waarborgen. Anatomische 
VKBR met een enkele bundel dan wel met multipele 
bundels zal waarschijnlijk leiden tot betere uitkom-
sten. Kosteneffectiviteitstudies laten zien dat het 
aantal benodigde materialen bij de dubbelbundel 
VKBR hoger ligt.30 Uitkomststudies moeten laten 
zien dat de dubbelbundel VKBR kosteneffectief is 
ten aanzien van een beter herstel en terugkeer 
naar het oude sportieve niveau en een reductie 
van het aantal recidieven. Radiografische stereo-
fotogrammametische analyse (RSA) is een veelbe-
lovende onderzoekmethode om de artrokinema-
tica van de knie te evalueren gedurende algemene 
dagelijkse activiteiten, rennen en springen. Een 
andere betrouwbare methode om de effecten van 
VKBR te evalueren is hoge resolutie MRI-onderzoek 
waarmee vroege tekenen van kraakbeen verlies en 
degeneratieve afwijkingen kunnen worden vastge-
steld. 
In deze preliminaire studie is een voordeel waar-
neembaar ten opzichte van de conventionele 
techniek. De resultaten tot dusver betreffen een 
pilot serie en kunnen dus beïnvloed zijn door de 
leercurve. Toch zijn de verkregen resultaten in de 
dubbelbundel  groep zeker niet slechter. De post-
operatieve pivot shift welke de dubbelbundeltech-
niek beoogt te verminderen blijkt in mindere mate 
aanwezig te zijn. De meer objectieve uitkomst van 
de KT-1000 artrometer spreekt ook in het voordeel 
van een dubbelbundel VKBR. Deze uitkomsten 
hebben ons voorlopige vertrouwen in deze techniek 
versterkt. Momenteel zijn er voorbereidingen in 
onze kliniek gaande om een gerandomiseerd gecon-
troleerd klinisch onderzoek te verrichten waarbij 
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dubbelbundel VKBR zal worden vergeleken met 
centraal geplaatste enkelbundel VKBR.

Abstract

Introduction. Anterior cruciate ligament (ACL) reconstruc-
tion is the sixth most performed orthopedic procedure. 
After conventional single bundle ACL reconstruction 30% of 
individuals show a persisting pivot shift. Only 70% return to 
their previous level of activity and at mid-term follow up 
90% show radiologic evidence of degenerative change. As 
a result of these less than favourable results there is an in-
creasing interest to reconstruct both the anatomic bundles 
of the ACL. 
Patients and methods. In the period between July 1st 
2007 until February 1st 2008 185 ACL reconstructions were 
performed in our institution. Of these 13 patients underwent 
a double bundle ACL reconstruction and were enrolled in 
a pilot study. Ten patients were available for analysis and 
were paired to ten patients with similar age en gender 
who received a conventional ACL reconstruction during the 
same period. All patients filled out pre- and postoperative 
IKDC, Lysholm and Tegner score questionaires and clinical 
parameters were recorded. KT 1000 arthrometer analysis 
was performed pre- and postoperatively in all patients. At 
follow-up functional tests were performed by all patients 
(single leg hop, triple hop and figure eight jump). 
Results. The average age in the double and single bundle 
group was 35 (25-43) and 28 (23-43) years resp. The average 
follow up was 17 (12-25) and 18 (14-25) months resp. The 
subjective questionnaires showed no differences in the 
two groups. In the single bundle group 3/10 patients had a 
grade 3 pivot shift vs. 0/10 in the double bundle group. The 
anterior displacement measured by the KT 1000 arthrome-
ter was 0.4 +/- 1.3 mm in the double bundle group vs. 2.0 
+/- 4.2 mm in the single bundle group. The functional tests 
showed no differences between the two groups. Discussion. 
Current methods to reconstruct the ACL are not optimal to 
restore knee stability and prevent deterioration of the knee 
joint homeostasis. Clinical studies need to demonstrate that 
anatomical double bundle reconstruction is cost effective, 
ensures better recovery and return to pre injury level and 
reduces the development of osteoarthritis of the knee.
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Inleiding

Transitoire ischaemische osteoporose (TIO) is een 
ziekte met onbekende etiologie. TIO werd voor het 
eerst beschreven door Curtiss and Kincaid in 1959 
als tijdelijke demineralisatie van de heupkop bij 
gravida, maar door Lequesce in 1968 als transcient 
osteoporose benoemd.1,2 Hoewel de ziekte zich 
op meerdere locaties kan presenteren is de voor-
keurslokalisatie het caput femoris (76%), maar ook 
het kniegewricht, enkelgewricht of de voet kunnen 
aangedaan zijn.3 In 8-14% van de casus recidiveert 
het ziektebeeld op een andere lokalisatie.3 Exacte 
incidentiecijfers zijn niet bekend, maar sinds de 
benoeming van transcient osteoporose zijn er in de 
literatuur tot op heden tot 250 gevallen beschre-
ven. TIO komt twee maal zo vaak voor bij mannen 
als bij vrouwen. Bij mannen treed TIO meestal op 
tussen het 40e en 60e levensjaar waar bij vrouwen 
de incidentie niet leeftijdsafhankelijk is, maar 
het hoofdzakelijk ontstaat bij primigravida in het 
derde trimester van de zwangerschap.4,5 
De pathofysiologie van TIO is onduidelijk en the-
oretische verklaringen variëren tussen mecha-
nische ontwrichting, embolieën, vasculitiden en 
verhoogde intra-ossale druk. 
Hoewel de enige bekende predisponerende factor 
zwangerschap is en deze een hormonale oorzaak 
doet vermoeden is dit tot op heden niet aange-
toond. Onduidelijkheid rondom dit ziektebeeld 
heeft tot variëteit aan benamingen geleid; tran-
sitory deminiralisation, migratory osteolysis, bone 
marrow edema syndrome, migratoire osteolysis, 
regionale osteoporose. Wij zullen verder de term 
transitoire osteoporose gebruiken. 

Ziektegeschiedenissen

Patiënt 1 
In april 2008 meldde een 40-jarige man zich op het spreekuur 
met sinds 4 maanden bestaande spontaan ontstane pro-
gressieve pijnklachten aan zijn rechter been. De hevige 
pijnklachten in het rechterbovenbeen en –liesregio waren 
met name aanwezig bij belasten en zodanig ernstig dat 
hij inmiddels door het been heen zakte. Hij had geen 
relevante ziekten in de voorgeschiedenis en gebruikte geen 
medicatie. 
Bij lichamelijk onderzoek werd rechts een Drehmann-
fenomeen geconstateerd met een zeer pijnlijke beperking 
van de exoratatie tot 15 graden en endorotatie tot 0 graden. 
De abductie was 15 graden beperkt ten opzichte van de niet 
aangedane zijde. Heuponderzoek links en knieonderzoek 
beiderzijds was niet afwijkend.
Hematologisch onderzoek was binnen de normaal waardes 
en op de gemaakte röntgenopnames van het bekken werd 
verminderde begrenzing van de caput femoris rechts ten 
opzichte van links gezien. Bovendien was dit meer translu-
cent (Figuur 1A).
MRI-onderzoek liet botoedeem in het caput femoris en 
collum femoris zien. Op de T1-gewogen opnames was een 
verminderd signaal te zien van het caput femoris dextra, 
welke op de T2 gewogen opnames een duidelijke signaal-
verhoging toonde (Figuur 2A). 
De diagnose TOH werd gesteld op grond van deze beelden en 
patiënt werd conservatief behandeld. De pijnklachten ver-
minderden geleidelijk, waarna het belastingsregime werd 
uitgebreid en na 3 maanden kon de patiënt weer volledig 
belast pijnvrij lopen. Gedurende deze periode werd een 
toename van densiteit van het caput femoris gezien op 2 
(Figuur 1B) en respectievelijk 6 weken (Figuur 1C) met een 
volledig normale densiteit na 3 maanden (Figuur 1D).

Patiënt 2 
In maart 2008 kwam een 37-jarige man op ons spreekuur met 
8 weken bestaande spontaan ontstane progressieve pijn-
klachten achterin de rechter bilregio, trekkend naar de lies 
en uitstralend naar het gehele been. Bij belasten zakte hij af 
en toe door het rechterbeen en hij had nachtelijke pijn. 
Bij lichamelijk onderzoek was flexie mogelijk tot 90 graden, 
extensie onbeperkt, exorotatie en endorotatie waren beiden 
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beperkt tot 10 graden en zeer pijnlijk. Abductie was 15 
graden beperkt ten opzichte van het linker been. 
Röntgenopnames van de rechter heup toonden een matige 
hypodensiteit en een mottig aspect van het caput femoris 
(Figuur 3A).
MRI-onderzoek liet een aanzienlijke hoeveelheid beenmerg-
oedeem van het caput femoris- en het collum femoris zien. 
Een aanvullende 3-fasen botscan liet een verhoogde per-

fusie van het caput femoris zien en bevestigde hiermee de 
diagnose en sloot tevens een AVN uit (Figuur 5).
Door een regime van onbelast mobilisatie verdwenen de 
pijnklachten in 2 weken tijd. Na 6 weken resteerde er 
een minimale endorotatie-beperking. Patiënt kon progres-
sief belasten. Op de gemaakte controle röntgenfoto’s na 6 
weken bleek de densiteit van het caput femoris te herstel-
len zonder het optreden van een deformiteit (Figuur 3B). 

Figuur 1A. Translucente rechter femurkop 4 maanden 
na de eerste klachten.

Figuur 1C. Herstellende densiteit 6 weken na diagnose.

Figuur 1B. Controle röntgenopname 2 weken na diag-
nose.

Figuur 1D. Volledig hersteld röntgenbeeld 3 maanden 
na de diagnose. 

Figuur 2B: MRI 
T2-gewogen opnames 
4 weken na de eerste 
klachten.

Figuur 2A. MRI 
T1-gewogen opnames 
4 weken na de eerste 
klachten.
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weken waarna deze stabiliseert en na 6 tot 12 
maanden zijn de klachten verdwenen.5 Bij transitoi-
re osteoporose van de heup (TOH) is de pijn meestal 
gelokaliseerd in de lies of posterior op het trochan-
ter complex. Er bestaat een bewegingsbeperking en 
pijnlijkheid bij endorotatie en abductie. 

Differentiaal diagnositiek 

Differentiaal diagnostisch dient gedacht te worden 
aan avasculaire necrose (AVN), septische artritis, 
stressfracturen, synovitis villonodularis pigmento-
sa, carcinoommetastasen en multipele myeloma.
Met name de differentiatie tussen AVN en TOH 
verdient extra aandacht. Hoewel deze twee ziek-
tebeelden in het begin stadium vaak moeilijk te 
onderscheiden zijn is dit van groot belang gezien 
het verschil in prognose. In eerste instantie werd 
gedacht dat het om eenzelfde ziektebeeld zou 
gaan, echter histopathologisch onerzoek heeft 
uitgewezen dat het twee op zich staande enti-
teiten zijn.6 Onderscheid kan gemaakt worden 
op basis van MRI-onderzoek in combinatie met 
Technetium99-scan en er zijn voor het ontwikkelen 
van AVN risicofactoren bekend die bij TOH meestal 
afwezig zijn. (Alcohol abusus, steroïden gebruik, 
SLE, niertransplantatie, jicht). 

Na 6 maanden kon patiënt zonder restklachten uit onze 
controle ontslagen worden (Figuur 3C).

Symptomen 

Transitoire osteoporose wordt gekarakteriseerd door 
een acute pijn van het aangedane gewricht, meestal 
zonder traumatische oorzaak. Deze verergert bij 
belasting. Meestal is er geen sprake van rustpijn. 
Klassiek is een progressieve pijn gedurende 4-8 

Figuur 3A. Röntgenopnames 8 weken na de eerste 
klachten.

Figuur 4B. Verhoogde 
densiteit op T2 gewo-
gen MRI opnames.

Figuur 4A. Verlaagde 
densiteit op T1 gewo-
gen MRI opnames.

Figuur 3C. Klachtenvrij hersteld na 6 maanden.

Figuur 3B. Herstellende densiteit 6 weken na de diag-
nose.

E.J. Peters en W.H. van Helden   ■



 Vol
 16

dec
  ’09

170 ■   Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 16, Nr 4, december 2009

Diagnostiek

De eerste periode van 4 weken na het begin van 
TOH zijn er veranderingen op de röntgenopnames 
zichtbaar; het aangedane gewricht heeft een mottig 
of hypodens aspect. In de daarop volgende weken 
normaliseert deze afwijking langzaam en kan met 
behulp van standaard röntgenopnames laagdrem-
pelig gecontroleerd worden of de convexiteit van 
het caput behouden blijft. Op de MRI-scan zijn 
reeds vanaf 48 uur na het begin van de symptomen 
afwijkingen te zien: een verminderd signaal van 
het aangedane gebied op de T1-gewogen opnames 
en een verhoogd signaal op de T2-gewogen afbeel-
dingen.5

Op de Technetium99-scan zijn reeds tussen de 
eerste en derde dag afwijkingen te zien.6 Door de 
toename van locale vascularisatie en botomvorming 
is er een verhoogde opname van de tracer (99Tc-
methyleendiphosphonaat) in het caput femoris. 
Deze scan is behulpzaam bij het differentiëren 
tussen TOH en AVN, waarbij er bij TOH gedeeltes 
zonder (verhoogde) opname zichtbaar zijn. 
Zowel MRI als conventionele röntgen afbeeldingen 
normaliseren in de loop van 6 tot 12 maanden. 
Bij verdenking op TOH is het aan te bevelen bij een 

eventueel afwijkende röntgenopname in eerste 
instantie een MRI scan te verrichten eventueel 
aangevuld door een Technetium99-scan.7

Bij aanvullend laboratoriumonderzoek worden he-
matologisch geen afwijkingen gevonden en er zijn 
doorgaans geen elektrolytstoornissen aanwezig. 

Decursus en therapie

TOH is een self-limiting proces waarbij de klachten 
na 6-12 maanden geleidelijk verdwijnen. Over de 
behandeling van TOH bestaat nog geen consensus. 
Waar in eerste instantie chirurgische decompres-
sie als eerste keus van behandeling gezien werd, 
worden vergelijkbare resultaten behaald door TOH 
niet invasief te behandelen.8 Deze conservatieve 
behandeling bestaat uit het onbelast mobiliseren 
van het aangedane gewricht in combinatie met 
NSAID gebruik. Gezien de goede resultaten bij 
de behandeling van osteoporosis na prednisolon 
gebruik lijkt er plaats te zijn voor bisfosfonaten bij 
de behandeling van TOH.9 Een studie hierover uit-
gevoerd bij 12 patiënten claimt een forse vermin-
dering in pijnklachten en mogelijk een verkorting 
van de ziekte periode.10 Calcitonine geeft in ieder 
geval geen duidelijke verbetering van de klachten 
of effect op de duur van het ziekteproces.11 

Discussie

Er bestaan meerdere benamingen en opvattin-
gen over dit ziektebeeld. Sommige onderzoekers 
menen dat het om een vroeg en reversibel stadium 
van avasculaire necrose zou gaan. De risicofacto-
ren op het ontwikkelen van AVN worden echter niet 
bij TOH gezien en patiënten met AVN hebben vaak 
rustpijn. Verder zijn er subtiele verschillen waar-
neembaar bij MRI, Technetium99-scan en histopa-
thologie, hetgeen suggereert dat er geen relatie 
bestaat tussen TOH en AVN.12 

Anderen menen dat er een demineralisatie plaats-
vindt door het ontzien van het aangedane gewricht. 
Dit lijkt ons minder waarschijnlijk aangezien er 
volledig herstel plaatsvindt onder een onbelast 
regime. 

Figuur 5. Verhoogde perfusie caput femoris dextra op 
de Technetium99 scan.

Tabel 1. Diagnostiek

 Röntgen MRI Technetium99

Eerste veranderingen zichtbaar Vanaf 3 weken Vanaf 48 uur Vanaf 24-72 uur

Welke afwijkingen Hypodensiteit T1: verminderd signaal  Verhoogde opname

  T2: verhoogd signaal  Verhoogd signaal
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De theorie dat het een vorm van non-traumatische 
reflexdystrofie is vindt momenteel weinig aanhang, 
omdat andere symptomen van dystrofie, zoals tem-
peratuurverschillen en huidveranderingen rondom 
het aangedane gewricht ontbreken.5

Concluderend menen wij dat TOH een ziekte-
beeld is dat op zichzelf staat en dat er momenteel 
geen goede verklaring is voor de etiologie. Met 
de huidige behandeling van onbelaste mobilisatie 
in combinatie met NSAID gebruik worden goede 
resultaten bereikt met betrekking tot functiona-
liteit. Het beloop dient gecontroleerd te worden 
door middel van conventionele röntgenopnames en 
eventueel MRI. Het is mogelijk dat ondersteunende 
medicamenteuze behandeling met bisfosfonaten 
het ziektebeloop bekort, maar dit moet nog nader 
onderzocht worden.8,9,10

Abstract

Transient ischemic osteoporosis is a poorly understood 
condition, characterised by a non-traumatic pain of the hip 
region with limitation of movement. We present two cases 
as illustration. Diagnosis is based upon clinical presentation 
combined with x-rays and MRI. A Technetium99-scintigraphy 
could be required for differential diagnosis. Treatment is 
with a non weight bearing regime combined with NSAIDs, 
symptoms fade out in 6 to 12 months time. 
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Inleiding

Een ruptuur van de biceps femoris pees is een 
zeldzame aandoening. Anders dan de vaker voor-
komende achillespees, biceps brachii pees en 
rotator cuffruptuur is dit letsel tot dus verre weinig 
beschreven.1-5 De ruptuur van de biceps femoris 
pees werd het eerst gepubliceerd door McGoldrick 
in 1990 bij een cricket speler. Deze patiënt werd 
operatief behandeld met een goed resultaat.5 Ook 
de later beschreven casus beschrijven vaak een 
sportblessure door verschillende ongevalsmecha-
nismen. In de literatuur wordt veelal een chirurgi-
sche behandeling geadviseerd.1-6 De volgende ziek-
tegeschiedenis toont dat een biceps femoris pees 
ruptuur ook conservatief behandeld kan worden 
met een bevredigend eindresultaat.

Ziektegeschiedenis

Een 46-jarige vitale tandarts kwam via de huisarts op de 
poli orthopedie nadat hij zich had verstapt tijdens een 
hockeytraining. Hij hoorde en voelde iets knappen aan de 
buiten zijde achter in zijn linker knie na een flexie-exorota-
tie beweging. Door de pijn was hij niet in staat om verder te 
spelen. Hij kon zijn been nog wel belasten, maar niet meer 
volledig extenderen. Hij gebruikte geen medicatie en had 
in het verleden nooit eerder knie klachten gehad. 
Bij lichamelijk onderzoek was er een klein hematoom 
zichtbaar ter hoogte van het posterolaterale deel van de 
knie. Bij onderzoek was er geen sprake van hydrops in de 
knie, wel was er een delle voelbaar net proximaal van de 
aanhechting van de bicepspees aan de fibula. Proximaal van 
de delle was lokaal een zwelling palpabel die drukpijnlijk 

was. Bij het be-
wegingsonder-
zoek bleek dat er 
wel actieve flexie 
mogelijk was, 
dit onderzoek 
was echter erg 
pijnlijk. De col-
laterale banden 
waren stabiel 
en zowel de 
Lachmann- als 
de schuifladetest 
waren negatief. 
Er waren geen 
aanwijzingen 
voor een achter-
ste-kruisbandlet-
sel en/of laesie 
van de postero-
laterale hoek. De 
Mc Murray test 
was eveneens 
negatief. 

Neurovasculair waren er geen bijzonderheden. De eerste 
gedachten gingen 
uit naar een 
ruptuur van de 
biceps femoris 
pees. Hiernaast 
stond een avulsie 
van de proximale 
fibula mede in 
de differentiaal 
diagnose.7 
Een röntgenfoto 
in twee richtin-
gen toonde geen 
ossale afwijkin-
gen, met name 
geen avulsie van 
de proximale 
fibula (Figuur 1). 
Een echografisch 
onderzoek van de 

De conservatieve behandeling van de geïsoleerde 
biceps femoris peesruptuur

S. Wuite, G. Bulthuis en J.J.A.M. van Raay

De geïsoleerde ruptuur van biceps femoris pees komt zelden voor. In de beschreven casus wordt dit letsel conservatief 
behandeld, waarna een volledig functioneel herstel optrad. Literatuur onderzoek laat zien aan dat het letsel vaak 
operatief behandeld wordt. Deze casus toont dat er zeker, kijkende naar de individuele patiënt, ook plaats is voor een 
conservatieve benadering van het probleem.
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Figuur 1. X linker knie, toont geen 
ossale afwijkingen (A) AP opname. 
(B) laterale opname.
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knie liet duidelijk een op zijn minst partiële ruptuur van 
de biceps femoris pees zien (Figuur 2). Op de MRI die ter 
controle was gemaakt bleek de biceps femoris pees niet 
geheel door te lopen. Op de aanhechting craniaal van het 
fibulakopje is de dikte van de biceps femoris pees duidelijk 
afgenomen met craniaal hiervan in het distale gedeelte 
van de peesoedeem. Dit beeld past bij een ruptuur van de 
biceps femoris pees (Figuur 3 en 4).
Gezien de weinig beperkte mobiliteit, milde pijn klachten 
en goede stabiliteit van de linker knie van de patiënt en 
de mogelijke morbiditeit van een operatieve behandeling 
werd besloten de ruptuur van de biceps femoris pees con-
servatief en functioneel te behandelen. 
Bij controle na 1 week, bleken de klachten al sterk ver-
minderd. Bij poliklinische controle na 8 weken bleek het 
veel beter te gaan met de patiënt. Hij had reeds sinds 1 
week het sporten weer opgepakt. Dit ging zonder klachten, 
wel merkte hij dat de kracht in zijn linker been enigszins 
verminderd was. Bij lichamelijk onderzoek was de delle 

niet meer te palperen. De flexie kracht in de knie was goed 
te noemen; graad 5/5. De flexie-extensie links bedroeg 
140-0-0. De collaterale banden waren klinisch stabiel. De 
schuiflade test en de proef van Lachman waren wederom 
niet afwijkend. Er waren opnieuw geen aanwijzingen voor 
een laesie van de achterste kruisband en/of de posterolate-
rale hoek. Een jaar na het letsel was de patiënt nog steeds 
klachtenvrij en functioneerde hij sportief gezien weer als 
voor het letsel.

Discussie

Aandoeningen van de stabiliserende structuren aan 
de laterale zijde van de knie komen minder vaak 
voor dan aandoeningen aan de mediale zijde, maar 
gaan vaker gepaard met hogere morbiditeit.8 De pos-
terolaterale stabiliteit van de knie wordt verzorgd 
door het arcuate ligamenten complex, bestaande 

Figuur 2. Echo biceps femoris pees; dubbele pijl geeft de dikte van de pees aan, de lange pijl toont het einde van 
pees, de korte pijl toont de fibula kop (A) de echolucente lijn van de biceps pees loopt niet door tussen de proxima-
le fibulakop en distale gedeelte van de biceps femoris pees. Dit geeft een op zijn minst partiële ruptuur weer van de 
pees. (B) ingezoomd; tussen de distale pees en de fibulakop is geen duidelijk afgrensbare structuur meer aanwezig.

A B

Figuur 3. MRI axiale opname; (A) de biceps femoris pees is opgesplitst en rafelig wat duidt op een ruptuur (witte 
pijl). (B) T2 gewogen opname; in en rond de plaats waar de biceps femoris pees behoort te lopen is een hypodens 
gebied, dit betekent dat er oedeem zit ter plaatse van de pees (witte pijl).

A B
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uit de laterale collaterale band, biceps femoris 
pees, musculus popliteus, laterale meniscus en 
popliteale fibula ligamenten, popliteum obliquum, 
- arcuatum en fabellofibulaire ligamenten en de 
laterale musculus gastrocnemius.8,9 
De biceps femoris pees bestaat uit twee delen; (1) 
het caput longum; heeft zijn origo aan de tuber 
ischiadicum en het sacrotuberale ligament, (2) 
het caput brevis; heeft zijn origo aan het labium 
laterale van de linea aspera en de linea supracon-
dylaris lateralis van het femur. De insertie van de 
biceps femoris pees is gelokaliseerd aan de laterale 
zijde van de fibulakop, laterale condyl van de tibia 
en de diepe fascie aan de laterale zijde van het 
onderbeen.10 De biceps femoris pees zorgt, samen 
met de musculus popliteus en de tractus iliotibialis 
voor de laterale stabiliteit van de knie en levert 
tevens exorotatie kracht voor de tibia.8,10

Een geïsoleerde ruptuur van de biceps femoris pees 
komt zelden voor en is tot nu toe slechts acht keer in 
de literatuur beschreven.1-6 Vaak komt een letsel in 
de posterolaterale hoek van de knie voor in combina-
tie met een ruptuur van de voorste kruisband, soms 
de achterste kruisband of allebei. Hiernaast worden 
vaker complexe rupturen gezien van bijvoorbeeld 
de laterale collaterale band, musculus popliteus, 
biceps femoris pees en kruisbanden samen, zoals 
bij een traumatische knieluxatie.11 Door de zeld-
zaamheid van een geïsoleerde biceps femoris pees 
ruptuur wordt deze vaak klinisch niet herkend.9 

De oorzaak van de geïsoleerde biceps femoris pees 
ruptuur moet gezocht worden in het ongevalsme-
chanisme. Kijkend naar de literatuur valt op dat er 
meerdere ongevalsmechanismen worden beschre-
ven. Tot vier maal toe wordt een plotselinge flexie 
in de heup met een hyperextensie van de knie be-
schreven.1-3,6 daarnaast wordt er een flexieletsel 
in varus beschreven en ook twee maal een ruptuur 
tijdens het rennen, zonder abnormale bewegin-
gen.2-5 In onze casus betreft het een flexie van de 
knie in varus stand, met daarbij het onderbeen in 
exorotatie. Volgens de algemene literatuur is de 
kans op een posterolaterale aandoening het grootst 
bij een plotselinge directe variserende kracht op 
de knie terwijl het onderbeen exoroteert of bij 
plotselinge hyperextensie van de knieën.8

De spontane ruptuur door hyperextensie kan 
verklaard worden doordat de fysiologische varus 
hoek van de been-as groter wordt en zijn maximum 
bereikt bij volledige extensie van de knie tijdens 
de stand fase van de loopcyclus. Hierbij worden de 
laterale structuren het meest uitgerekt.8 De ruptuur 
in varusflexie en exorotatie van het onderbeen kan 
verklaard worden door de samentrekking van de 
biceps femoris pees, terwijl tegelijkertijd de qua-
driceps femoris aangespannen wordt welke een 
sterke antagonist is van de hamstrings.1,3

Het eerste symptoom van een biceps femoris pees 
ruptuur is plotselinge hevige pijn in de posterolate-
rale hoek van de knie, vergelijkbaar met de ruptuur 

Figuur 4. MRI sagitale opname linker knie; (A) duidelijke onderbreking van de biceps femoris pees, de pees (zwarte 
pijlkoppen) loopt niet in zijn geheel door (witte pijl). (B) T2 gewogen opname; op de plaats van de onderbreking 
zit oedeem in plaats van de pees (witte pijl).
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van de achillespees in het onderbeen. Hierbij valt 
vaak bij onderzoek op dat de extensie beperkt is en 
dat de biceps femoris pees niet goed te vervolgen 
is, meestal wordt er een delle beschreven met 
craniaal hiervan een lokale zwelling.
Andere mogelijke oorzaken van de pijn in het pos-
terolaterale gedeelte van de knie zijn te zoeken 
in het kniegewricht zelf zoals een corpus liberum, 
laterale meniscus letsel, kruisband letsel en een 
letsel van de laterale collaterale band, hier waren 
echter in deze casus klinisch geen aanwijzin-
gen voor. Verder kan er gedacht worden aan een 
gebarsten Bakerse cyste of een aneurysma van 
de arteria poplitea, deze kunnen symptoomloos 
ontstaan.12,13 
Er is nog geen duidelijke consensus over hoe de 
biceps femoris pees ruptuur behandeld dient te 
worden. In de tot nu toe beschreven literatuur is er 
zeven keer besloten de pees operatief te hechten, 
waarna gips of een flecterende brace werd voor-
geschreven voor ongeveer 6 weken, met daarop 
volgend intensieve fysiotherapie. In alle gevallen 
werd een goed resultaat bereikt met hervatting 
van de sportactiviteiten.1-6 
In de literatuur is 1 keer eerder een conservatie-
ve behandeling beschreven. Door middel van een 
echo werd er een complete ruptuur gevonden van 
de biceps femoris pees. Deze ruptuur is behandeld 
met een gipskoker in 30 graden flexie voor 3 
weken, gevolgd door intensieve fysiotherapie. Vier 
maanden na de therapie hervatte de patiënt zijn 
sportactiviteiten, de biceps femoris pees kon niet 
meer gepalpeerd worden. De auteur vergeleek 
deze therapie met een andere totale biceps femoris 
pees ruptuur die chirurgisch behandeld werd. De 
resultaten van de conservatieve behandeling lieten 
een bijna drie keer betere flexie en extensie zien 
dan de patiënt die chirurgisch was behandeld.3 

Conclusie

Bij onze patiënt bleek na aanvullend onderzoek dat 
de biceps femoris pees bijna volledig gescheurd 
was. Op geleide van het klinische beeld is er 
besloten conservatief te behandelen. De eventuele 
morbiditeit van een operatie zouden de patiënt erg 
hinderen in zijn dagelijks werk. Na de functionele 
behandeling had hij een goed herstel met spoedige 
hervatting van zijn sportactiviteiten. Er is echter in 
de literatuur geen consensus te vinden om de ge-
isoleerde biceps femoris pees ruptuur conservatief 
dan wel chirurgisch te behandelen. De behande-

ling zal afgestemd moeten worden op de klachten 
van de individuele patiënt. Bij een ruptuur van de 
biceps femoris pees met klinisch weinig klachten, 
zoals in deze casus, moet in ieder geval ook een 
conservatieve behandeling overwogen worden.

Abstract

The Isolated rupture of the biceps femoris tendon is a rare 
condition. In this thesis the injury is treated conservative-
ly, with a complete recovery of function. Literature often 
describes an operative approach of the injury. This thesis 
shows that, looking at the individual patient, there is a 
place for a conservative treatment of the injury.
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Inleiding

De Nederlandse huisarts ziet jaarlijks gemiddeld 63 
per 1000 patiënten met klachten van de onderste 
extremiteit.1 Het is onbekend welk aantal van der-
gelijke patiënten verwezen wordt naar een spe-
cialist en naar welk specialisme. De orthopedisch 
chirurg wordt vaak geconsulteerd door patiënten 
met heupklachten. Deze klachten kunnen aange-
geven worden in de bilstreek, in de liesstreek maar 
met name ook aan de buitenzijde en voorzijde van 
het bovenbeen. Niet zelden gaan heupklachten 
gepaard met lage rugklachten. De praktijk leert 
dat er verschillende oorzaken kunnen zijn voor 
dergelijke klachten en dat deze lang niet altijd 
afkomstig zijn uit het heupgewricht.
Differentiaal diagnostisch kan naast artrose van 
de heup en degeneratieve lage rugklachten, onder 
andere gedacht worden aan een lumbale wer-
velkanaalstenose, lokale bursitiden, liesbreuk of 
arteriële insufficiëntie. De volgende ziektegeschie-
denis is hiervoor illustratief.

Ziektegeschiedenis 

Een 44-jarige man, werd verwezen naar de neuroloog in 
verband met pijnklachten in de beide heupen, vooral in de 
bil en de liesregio beiderzijds maar ook in het gehele lin-
kerbeen. Hij had daarbij tevens lage rugpijn en de klachten 
waren naar zijn gevoel hetzelfde als enkele jaren daarvoor, 

Pijn in de bil - een hip-spine-vessel-dilemma

E. van Tankeren, J. de Waal Malefijt, D.P. van Berge Henegouwen en T. Gosens

De oorzaak van klachten die patiënten aangeven rondom de bil- en heupregio kan op verschillende vakgebieden liggen, 
zijnde orthopedisch, neurologisch en vasculair. Dat een diagnose niet gemakkelijk te stellen is en de nodige alertheid 
en onderzoekingen vergt, proberen we in dit artikel duidelijk te maken aan de hand van een ziektegeschiedenis.
De ziektegeschiedenis betreft een 44-jarige man met pijnklachten van de rechter bilstreek, de lies en het rechterbo-
venbeen na een discectomie. Na de nodige onderzoeken door verschillende specialisten werd de diagnose occlusie van 
de distale aorta en arteria iliaca communis beiderzijds gesteld. 
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Figuur 1. Zijdelinge röntgen-
opname van de lumbale wervel-
kolom toont de degeneratieve 
veranderingen.

Figuur 2. 
Pre-operatieve MRI-
scan van de lumbale 
wervelkolom met HNP 
op niveau L5-S1

toen een HNP op L5-S1 werd geconstateerd, welke operatief 
werd behandeld door de neurochirurg. De klachten in de 
benen stonden op de voorgrond. Tevens kreeg hij na 10 
meter lopen een toenemende pijn in de linkerheup, met 
een doof gevoel in het gehele linkerbeen en tintelingen in 
de voet. De klachten namen ook toe bij tillen en traplopen. 
De klachten waren ook aanwezig bij zitten en liggen. De 
voorgeschiedenis vermeldde een myocardinfarct, een HNP 
L5-S1, een hernia diafragmatica en hyperhomocysteinae-
mie. Patiënt rookt 25 sigaretten per dag. Bij lichamelijk 
onderzoek viel vooral een positieve handgreep volgens 
Lasègue links op bij 45 graden, die herkenbare pijnklachten 
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Figuur 3. Postoperatieve MRI-scan van de lumbale 
 wervelkolom, HNP L5-S1 is inmiddels verwijderd.

Figuur 4. Schematische weer-
gave van de bevindingen van 
het duplexonderzoek met 
afsluiting van de aorta en 
iliaca communis beiderzijds.

veroorzaakte in het gehele linker been. Verder waren de 
rotaties in beide heupen pijnlijk maar er was geen duide-
lijke functiebeperking. 
Op de röntgenfoto’s van de lumbale wervelkolom was 
een versmalling te zien van de tussenwervelruimte L5-S1 
(Figuur 1). Aanvullend MRI-onderzoek toonde een discopa-
thie van L5-S1 en op L4-L5 was een duidelijke mediane HNP 
zichtbaar met wortelcompressie L5 zowel links als rechts 
(Figuur 2). Hij werd verwezen naar de neurochirurg die een 
discectomie L4-5 verrichtte. De klachten van het linker-
been verdwenen grotendeels. De klachten van pijn in de 
rechter bilstreek, de lies en het rechterbovenbeen, bleven 
bestaan. De klachten traden vooral op bij een loopafstand 
van slechts 20 – 30 meter en namen af in rust. 
Patiënt werd vervolgens verwezen naar de orthopedisch 
chirurg. Deze vond bij lichamelijk onderzoek pijnlijke maar 
niet beperkte excursies van beide heupen, rechts meer 
dan links. Er werd geconcludeerd dat de heupklachten niet 
verklaard konden worden door een coxartrose. Bij neuro-
logisch onderzoek waren er sensibiliteitsstoornissen in het 
verzorgingsgebied van de wortel L5 rechts. De perifere 
pulsaties van lies tot en met de voet waren afwezig in het 
rechter been. Röntgenfoto’s toonden minimale degenera-
tieve afwijkingen aan de heupgewrichten. Een hernieuwd 
MRI-onderzoek van de lumbale wervelkolom leverde een 
status op na HNP operatie L4-5, maar voor het overige een 
ongewijzigd beeld (Figuur 3).
Omdat gedacht werd aan de mogelijkheid van een arteriële 
insufficiëntie werd patiënt doorverwezen naar de vaatchi-
rurg. Duplex-onderzoek toonde een occlusie van de distale 
aorta en arteria iliaca communis beiderzijds (Figuur 4). 
Patiënt werd geopereerd en kreeg een aortabifemorale bi-
furcatieprothese, waarna hij klachtenvrij was.

Discussie

Symptomatisch perifeer vaatlijden komt regelma-
tig voor bij patiënten van 50 jaar en ouder met een 
prevalentie die toeneemt met de leeftijd: 3% bij 40 
jarigen en 6% bij 60 jarigen.2 De meeste patiënten 
van 70 jaar of ouder hebben een of andere vorm 
van (meestal subklinische) arteriosclerose. De pre-
sentatie van arteriële insufficiëntie in de onderste 

extremiteit is divers en het onderscheid tussen or-
thopedische, neurologische en vasculaire oorzaken 
is vaak moeilijk. Wanneer een behandeling wordt 
ingesteld op basis van een verkeerde diagnose kan 
dat ernstige gevolgen hebben. Zo kan het niet tijdig 
herkennen van een arteriële component uiteindelijk 
zelfs leiden tot verlies van een lidmaat.3 
Dat is gelukkig zeldzaam. Slechts in ca. 1% tot 3 % 
van patiënten met claudicatio intermittens treedt 
een zodanige progressie van de ziekte op dat het 
stadium van kritieke ischemie (rustpijn en/of weef-
selverlies) bereikt wordt, waarvoor een amputatie 
noodzakelijk blijkt. Hierbij zijn meerdere risicofac-
toren van invloed zoals onder andere roken, diabetes 
mellitus, hypertensie en dyslipidemie.2

De meeste patiënten met klachten van vasculaire 
origine presenteren zich met een anamnese van 
krampende pijn in de benen tijdens lopen; claudicatio 
intermittens wordt dan ook doorgaans geassocieerd 
met kuitkrampen. Omdat de lokalisatie van arteriële 
insufficiëntie in de bilstreek minder bekend is wordt 
daaraan meestal niet direct gedacht. Claudicatio in-
termittens glutealis is een aandoening die ontstaat 
door een obstructie in - of in het stroomgebied naar 
- de arteria iliaca interna. Meestal ontstaan er pas 
duidelijke symptomen als de stenosering dubbelzij-
dig aanwezig is. Als gevolg daarvan kunnen klachten 
optreden van ‘bilclaudicatio’.   
Lichamelijk onderzoek geeft niet altijd uitsluit-
sel. Dikwijls is er een combinatie van pijn in de rug 
en heup en zijn de functies van beide, vooral bij 
een oudere patiënt, verminderd. De aanwezigheid 
van perifere pulsaties sluit een vasculaire oorzaak 
van heupklachten niet uit. Een enkel-arm-index 
kan dan meer aanwijzingen geven richting een 
vasculaire oorzaak.4,5  Pijnklachten vanuit de SI-
gewrichten, infectieziekten, een liesbreuk, adduc-
toren tendinitis, bursitis iliopectinea, tendinitis 
van de psoasmusculatuur of een tendinose van de 
hamstrings aanhechting op het tuber ischii moeten 
worden uitgesloten.6-8
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Het aanvullende onderzoek bij een patiënt met 
heupklachten bestaat in de eerste plaats uit rönt-
genfoto’s waarop het aangedane heupgewricht in 2 
richtingen is afgebeeld. Als daarop slechts geringe 
degeneratieve afwijkingen te zien zijn kan een 
injectie met een locaal anestheticum in het heup-
gewricht helpen bij de differentiatie tussen een 
artrogene of andere oorzaak van de pijnklachten. 
Om een lumbale origine uit te sluiten kunnen rönt-
genfoto’s en een MRI-scan belangrijke informatie 
geven over een eventuele HNP of spinale stenose, 
het zogenoemde hip-spine-dilemma. Zonodig kan 
worden besloten tot een selectieve zenuwwortel-
blokkade, teneinde een mogelijk neurologische 
oorzaak op te sporen. Wel moet hierbij opgemerkt 
worden dat bij oudere patiënten een MRI of foto 
vaak afwijkingen vertoond zonder dat duidelijk is of 
deze de klachten kunnen verklaren. De anamnese 
blijft ook hier van belang. 
Wanneer deze onderzoeken geen afwijkingen ople-
veren, dient een vasculaire oorzaak uitgesloten te 
worden door middel van een duplex met specifieke 
aandacht voor de doorgankelijkheid van de arteria 
iliaca interna aan beide kanten. De differentiaaldiag-
nostische overwegingen zijn samengevat in Tabel 1.

Echter in alle gevallen is de anamnese het belang-
rijkste onderzoek in het zoeken naar de oorzaak 
van de klachten bij een hip-spine-vessel-dilemma. 
Een goede anamnese zal veel onnodig onderzoek 
en vertraging voorkomen.

Conclusie

Indien een huisarts, neuroloog of orthopedisch chirurg 
geconfronteerd wordt met een patiënt die pijnklach-

ten heeft in de heupstreek, waarbij lichamelijk en 
aanvullend onderzoek geen aanknopingspunten 
opleveren, moet worden gedacht aan een vasculaire 
oorzaak en kan de vaatchirurg uitkomst bieden.
Dit geldt vooral voor patiënten die uitsluitend 
tijdens lopen pijn hebben in de bilstreek, die weer 
snel verdwijnt in rust. Geringe klachten van claudi-
catio intermittens in de bilstreek worden net als de 
meer bekende claudicatieklachten in de kuitstreek 
in eerst instantie conservatief behandeld met maat-
regelen ter vermindering van de risicofactoren en 
looptraining (‘stop smoking, keep walking’). Bij het 
persisteren van de klachten of bij progressie dient 
een interventie te worden overwogen. Daarbij zal 
de voorkeur uitgaan naar zo min mogelijk invasieve 
behandelingsmethoden zoals percutane translu-
minale angioplastiek (PTA of Dotteren) en pas in 
een uiterste situatie worden overgegaan tot ope-
ratieve reconstructies. Daarbij is het gebruikelijk 
bij meerdere opeenvolgende stenosen in hetzelfde 
traject (zogenaamde ‘tandem-lesies’) eerst de 
meest proximale belemmering op te heffen en 
alleen bij blijvende de klachten de meer distale 
stenoseringen aan te pakken.

Abstract

The cause of complaints presented by patients in the buttock- 
and hip region can be orthopaedic, neurologic and vascular. 
It is not easy to diagnose and will take some investigation, 
as we try to explain by this case report.This case report is 
about a 44 year old man with pain in the right buttock, groin 
and femur after a discectomy. After numerous investigati-
ons by different specialists the diagnosis occlusion of the 
distal aorta and iliac artery was made.

Tabel 1. De verschillende oorzaken van klachten in de heupregio

 Orthopedisch Vasculair Neurogeen

Pijn bij lopen + + +
Pijn bij fietsen + + -
Rustpijn + + -
Nachtpijn + + -
Functiebeperking + - +
Pulsaties Aanwezig Meestal afwezig Aanwezig
Enkelarmindex Normaal Verlaagd  Normaal
Röntgen Artrose Normaal Discopathie
Duplex Normaal Stenose/occlussie Normaal 
CT-scan Artrose Normaal Kanaalvernauwing
Looptest Niet afwijkend Afwijkend Niet afwijkend
Angiografie Normaal Stenose/occlusie Normaal
CT-angiografie Normaal Stenose/occlusie Normaal
MRA Normaal Stenose/occlusie Normaal

■   Pijn in de bil - een hip-spine-vessel-dilemma
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Verenigingsnieuws

Verdere groei nodig
Nederlandse Orthopaedische Vereniging nu 1000 leden

The elbow, edited by Denise Eygendaal

Tijdens haar Najaarscongres op 15 oktober 2009 
in de Koningshof (Veldhoven) verwelkomde de 
Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV) haar 
1.000e lid. Peter de Leeuw (30 jaar) van het AMC 
Amsterdam is die eer te beurt gevallen. Hij is deze 
zomer gestart met zijn opleiding Orthopedie. De 
komende jaren zal het aantal orthopedisch chirurgen 
in opleiding moeten toenemen om adequaat aan de 
stijgende zorglast te kunnen voldoen.

De NOV wordt steeds groter. De afgelopen 5 jaar is 
het aantal leden met maar liefst 30% toegenomen. 
En dat is niet voor niets. De behoefte aan orthope-
disch chirurgen wordt steeds groter. De presenta-
tie van mevrouw drs. R. Otten (RIVM) tijdens het 
Najaarscongres illustreert dit. Zij presenteerde 
een analyse van het in de komende decennia te 
verwachten aantal totale heup- en knieoperaties. 

De afgelopen 10 jaar is het aantal totale heupope-
raties gestegen met 50%. Het aantal totale knieope-
raties steeg met maar liefst 200%. Verwacht wordt 
dat de komende 20 jaar deze aantallen nog verder 
zullen toenemen met respectievelijk 150% (tot 
ruim 50.000/jaar) en 300% (bijna 60.000/jaar).

De stijging van het aantal totale heup- en knieope-
raties is volgens onderzoeker Otten onder meer toe 

Collega Eygendaal laat weten dat ze een boek ge-
schreven heeft over de elleboog, met medewer-
king van een aantal internationale ‘celebrities in 
elbow surgery’.
Ze heeft het boek geschreven omdat professionals 
in de orthopedie anno 2009 worden overspoeld met 
medische literatuur en het in de dagelijkse praktijk 
niet altijd goed mogelijk is deze literatuur bij te 
houden.
Voor de drukbezette behandelaar heeft ze een 
compact boek geschreven. Wie snel de laatste ont-

te schrijven aan de ‘epidemie’ van overgewicht, de 
veranderende levensstijl van de oudere patiënt, 
hogere levensverwachtingen en betere langeter-
mijn-resultaten.  

Om deze orthopedische zorglast adequaat op te 
vangen moet het aantal orthopeden in Nederland 
fors toenemen. Het NOV-bestuur is verheugd met 
het 1.000e lid en hoopt de komende jaren verder 
te groeien.

Dr J.B.A. van Mourik, voorzitter NOV, feliciteert 
Peter de Leeuw, het 1.000 e NOV lid, tijdens het 
Najaarscongres op 15 oktober 2009.

wikkelingen op hoofdlijnen wil weten, is met de 
samenvattingen in 60 minuten up to date. 
Het boek is geschreven in het Engels en voorzien 
van een groot aantal afbeeldingen, vervaardigd 
door een professionele medische illustrator.
Op donderdag 3 december werd het boek tijdens 
het lustrumcongres van de VSG officieel uitgereikt 
aan Ron Diercks en Don de Winter (voorzitter VSG).
Titel: The Elbow - the treatment of basic elbow 
pathology. 
Uitgeverij: Arko Sports Media
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Kandidaat gezocht voor werkgroep competentiebeschrijvingen 
palliatieve zorg 

Instructeur ATLS: Oproep voor NOV leden

Palliatieve zorg verdient een bredere en meer 
stabiele plek binnen onderwijs en training, zo 
blijkt uit verschillende inventarisaties. Het minis-
terie van VWS verleent daarom subsidie aan een 
landelijk project waarin de verschillende beroeps-
groepen samenwerken aan het beschrijven van de 
benodigde competenties voor het goed kunnen 
verlenen van palliatieve zorg. Dit project is primair 
een initiatief van de Kennis centra Palliatieve Zorg, 
de VIKC en de Associatie van High Care Hospices. 
De projectgroep staat onder voorzitterschap van 
prof. dr. K.C.P. Vissers, hoogleraar pijn & palliatie-
ve geneeskunde van het UMC St Radboud.
U neemt dan zitting in een grote, multidisciplinai-
re werkgroep. Deze werkgroep krijgt de concrete 
opdracht om de competenties palliatieve zorg te 
gaan beschrijven en te bepalen welke daarvan 
behoren bij welke groep professionals.
De werkgroep wordt ondersteund, onder andere 
door professionals met kennis van het beschrij-
ven van competenties. Voor deelname aan de 

De Stichting ATLS (Advanced Trauma Life Support) 
organiseert de wereldwijd erkende opleiding voor 
de opvang van ernstig gewonde patiënten. Het 
borgen van de hoge kwaliteit van het onderwijs 
vraagt veel van de instructeurs die tenminste 2 
maal per jaar een cursus onderwijzen. Om deze 
hoogwaardige vorm van onderwijs te kunnen con-
tinueren is het van belang voor de Stichting ATLS 

werk  groep zijn vacatiegelden beschikbaar. Door 
deelname aan deze landelijke multidisciplinaire 
werkgroep competentiebeschrijvingen palliatieve 
zorg, werkt u actief mee aan het verder profes-
sionaliseren van palliatieve zorg. De deelnemers 
bevinden zich in de voorhoede van een maat-
schappelijk zeer relevant project. Dit project zal 
na afloop gevolgen hebben voor het onderwijs in 
palliatieve zorg. Indirect wordt aldus ook de zorg 
aan palliatieve patiënten verder verbeterd doordat 
zorgprofessionals gestructureerder en volgens een 
deels zelfde stramien opgeleid worden.  
De exacte tijdsinvestering voor deelname in de 
multidisciplinaire werkgroep is nog niet geheel 
duidelijk. Naar verwachting neemt het traject 
1-1,5 jaar in beslag, waarin bijvoorbeeld maande-
lijks een vergadering met de werkgroep zal plaats-
vinden. In overleg met de verschillende partijen 
zal dit verder vormgegeven moeten worden.
Hebt u belangstelling? Meldt u dan aan bij het NOV-
secretariaat.

om regelmatig nieuwe instructeurs te werven. Het 
NOV bestuur onderschrijft het belang van de ATLS 
en roept geïnteresseerden op om contact op te 
nemen met Mw Nicole Schaapveld (nschaapveld@
atls.nl), directeur ATLS Nederland om te bezien 
op welke wijze een bijdrage zou kunnen worden 
geleverd.
Zie ook: www.atls.nl

Voortgang Inkomenskwestie

De BBC heeft de afgelopen periode intensief overleg 
gevoerd over de ‘eigen’ positie van de orthopedie. 
De NOV werkt daarbij samen met vier andere WV-en 
met hetzelfde probleem: de chirurgen, urologen, 
dermatologen en oogartsen. De NOV wordt daarbij 
ondersteund door prof. mr. J.G. Sijmons van bureau 
Nysingh advocaten-notarissen.
Onze groep van 5 WV-en blijft het verweer van de 
Orde steunen, maar komt met eigen punt van diffe-
rentiatie. Op dit moment wordt een bezwaarschrift 
opgesteld naar de NZa en worden de stukken voor-
bereid voor een kort geding. 
Doel is om weliswaar na de Orde, maar wellicht op 
dezelfde dag als de Orde, een zitting te hebben. De 
procedure van de NOV sluit dus aan op de algemene 

rechtzaak van de Orde tegen een generieke korting, 
maar met een eigen insteek.
Op donderdag 14 januari 2010 (vanaf 18.30 uur, 
midden van het land) wordt weer een ledenbij-
eenkomst georganiseerd waar we u op de hoogte 
stellen van de laatste ontwikkelingen en waar u 
terecht kunt met uw vragen en opmerkingen. 
Voor onze rechtzaak is het van vitaal belang om 
onze eigen cijfers zo goed mogelijk op orde te 
hebben. Daarom nogmaals het verzoek aan alle 
maatschappen die tot nu toe niet hebben mee-
gewerkt aan ons eigen accountantsonderzoek, dit 
alsnog te doen.

H.W.J. Koot, voorzitter BBC



Spine Fellow v/m 100%
Vacaturenummer: 2009.284/OG

Grensoverschrijdend werken in het hart van de Euregio Werken en wonen in de beste stad van Nederland. Wie wil dat niet? 
Maas tricht ligt in het centrum van de Euregio Maas-Rijn, met de universiteitssteden Luik en Aken, eveneens met academische zieken huizen. 
Samen  werking op verschillende deelterreinen van de zorg binnen die Euregio maakt van het azM een internationale werkgever die klinische ex-
pertise deelt met zusterinstellingen over de grens, evenals het wetenschappelijk onderzoek. Grensverleggend werken in het hart van de zorg

De afdelingen Orthopedie en Neurochirurgie hebben naast een algemene regionale functie een topklinische functie waarin met 
4 wervelkolomchirurgen gezamenlijk het totale spectrum aan wervelkolompathologie behandeld kan worden. Speerpunten zijn hierin 
toegepaste research en innovatie naast optimale geïntegreerde patiëntenzorg, onderwijs en opleiding. Voor een periode van 12 tot 
18 maanden bestaat een vacature voor een spine fellow.

 h t t p : / /www . a zm .n l / i n f o /we r kenb i j h e t a zm

In het academisch ziekenhuis Maastricht nemen naast de stan daard 
patiëntenzorg, topklinische zorg en topreferente zorg een 
belangrijke plaats in. Die zijn nauwgezet afgestemd met het 
fun damenteel onderzoek van de Faculty of Health, Medicine and 
Life Sciences van de Universiteit Maastricht. Dit resulteert in de 
klinische onderzoeksspeerpunten Hart en vaten, Oncologie, 

Chronische ziekten en Geestelijke gezondheidszorg en neuro-
wetenschappen. Het azM fungeert op het gebied van patiënten  zorg als 
algemeen ziekenhuis voor Maastricht en omgeving en vervult daarnaast 
de rol van academisch ziekenhuis voor de pro vincie Limburg en een 
deel van Oost-Brabant. Dit betekent een unieke mix van topklinische, 
top referente en reguliere zorg.

De functie:
U neemt deel aan klinische en topklinische zorg. Op operatief gebied 
krijgt u de mogelijkheid bij alle wervelkolomingrepen actief “hands 
on” mee te opereren en wordt u getraind standaardingrepen aan het 
einde van uw fellowship zelfstandig uit te kunnen voeren. 
Ook preoperatieve beoordeling en postoperatieve zorg behoren 
hiertoe. Daarnaast zult u werkzaam zijn in een geïntegreerde 
poliklinische setting waar patiënten met wervelkolompathologie 
multidisciplinair worden geëvalueerd. Intensieve samenwerking 
inclusief wekelijks overleg met disciplines als neurologie, 
pijnbehandeling, medische psychologie en revalidatie is hierbij een 
vereiste. Van u wordt verwacht dat u actief deelneemt aan lopend 
wetenschappelijk onderzoek of dat u dit zelf initieert, hetgeen uit 
dient te monden in wetenschappelijke presentaties en publicaties in 
internationaal erkende “peer reviewed” tijdschriften.

Functie-eisen:
U bent erkend specialist, ingeschreven bij de MSRC, of zult binnenkort 
uw opleiding Orthopedie of Neurochirurgie afronden. U heeft 
aantoonbare interesse in wervelkolompathologie en wetenschappelijk 
onderzoek. Daarnaast beschikt u over de nodige sociale vaardigheden 
om onze patiënten te begeleiden en interdisciplinaire contacten te 
onderhouden.

Arbeidsvoorwaarden:
De CAO Universitair Medische Centra (UMC) is op deze functie 
van toepassing waarbij ingeschaald zal worden volgens de AMS/UMS 
zonder dienstverplichting.

Informatie:
Voor nadere informatie over de functie en afdelingen kunt u 
contact opnemen met drs. P. Willems, afdeling Orthopedie, telefoon 
043-3877037, dr. H. van Santbrink, Neurochirurgie, 043-3875001 
of prof. dr. L. van Rhijn, Orthopedie, 043-3875038.
Voor vragen over de arbeidsvoorwaarden kunt u contact opnemen 
met mw. K. van Hoof, P&O consulent RVE Operatieve Geneeskunde, 
telefoon 043-3877411.

Sollicitaties:
Solliciteren via de website www.azm.nl/info/werkenbijhetazm geniet 
onze voorkeur. Schriftelijke sollicitaties dienen met vermelding van 
het vacaturenummer 2009.284/OG op zowel brief als envelop, voor 
16 januari te worden gericht aan Academisch ziekenhuis Maastricht, 
Afdeling Werving & Selectie, Stafdirectoraat Personeelszaken, 
Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld

Reageren op deze vacature doe je via
 ZorgnetLimburg.nl is powered by Zorg aan Zet
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Website Onderwijs- en Opleidingsregio Noord- en Oost-Nederland

Nieuw Strategisch Plan Orthopedie (2012-2016)

De MSD Prijsuitreiking voor Sportgeneeskunde

De Onderwijs- en Opleidingsregio Noord- en Oost-
Nederland (OOR N&O) heeft sinds kort een eigen 
website.De website biedt informatie over de ver-
volgopleidingen in de OOR N&O, de opbouw van de 
curricula en de mogelijkheden voor keuzestages, 
wetenschappelijk onderzoek en differentiaties. 
Ook geeft de site een overzicht van de discipli-
neoverstijgende cursussen en didactische trainin-

Het Strategisch Plan Orthopedie van de NOV wordt 
vernieuwd.  In de zomer vond een kick off bijeen-
komst plaats met de oud-NOV voorzitters die de 
afgelopen acht jaar aan de hand van dit Strategisch 
Plan hebben gewerkt.
Op woensdag 18 november jl. vond tijdens de 
Kwaliteitsdag een belangrijke eerste discussiebij-
eenkomst plaats met een groep geïnteresseerde 
leden. Tijdens deze bijeenkomst is een analyse 
gemaakt van de sterke en zwakke kanten van de 

Tijdens het VSG congres op 3 en 4 december jl. 
in Noordwijkerhout werden een aantal prijzen 
uit gereikt. De MSD Prijs voor Sportgeneeskunde 
werd uitgereikt aan Sander Koëter. Hij won in de 
categorie ‘Beste Proefschrift 2009’. Milou Beelen 
won in de categorie ‘Beste Wetenschappelijk 
Artikel 2009’ (Foto 1). 

gen, de capaciteitsplanning, het kwaliteitsbeleid 
en de implementatie van opleidingsplannen in de 
OOR N&O.De site maakt de samenwerking tussen 
de ziekenhuizen in de OOR inzichtelijk en geeft 
informatie over secundaire arbeidvoorwaarden en 
openstaande vacatures.

Zie: www.oornoordoost.nl

NOV en de orthopedie en zijn de kansen en be-
dreigingen van de orthopedie en de NOV in kaart 
gebracht. 
U bent van harte welkom om het Strategisch Plan 
Orthopedie 2012-2016 inhoud te geven. Via de 
Nieuwsbrief Strategisch Plan 2010-2016 nodigt 
het NOV bestuur u uit uw mening te geven en te 
reageren op voornemens.  Alle beschikbare do-
cumenten komen op korte termijn op de website 
website te staan - ook hierover ontvang u bericht.

Dr. D. Eygendaal hield een lezing over elleboog-
letsels. Aansluitend aan haar voordracht werd 
het eerste exemplaar van haar boek ‘The Elbow - 
Treatment of basic pathology’ uitgereikt aan Th. 
de Winter, voorzitter van de VSG (Foto 2). 

Foto's: E. van de Sande

Foto 1 Foto 2
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Congres-, bij- en nascholingsagenda

Meer informatie? Zie besloten deel NOV-website: www.orthopeden.org
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  Januari 2010
 21-1 NOV Jaarcongres 2010 - Utrecht (NL)
 25-1 leergang strategisch leiderschap voor vrouwelijke artsen - Hilversum (NL) 
 26-1 Advanced Trauma Life Support provider cursus - Riel (NL) 
 27-1 Basiskwalificatie Onderwijs (BKO) 
 27-1 Beroepsvaardigheden training 3 - Berg en Dal (NL) 
 27-1 Evidence-Based Medicine in de Klinische Praktijk - Amsterdam Zuid-Oost (NL) 
 28-1 50 jaar sociale geneeskunde, spiegel van de samenleving. congres KAMG - Utrecht (NL)
 28-1 Advanced Trauma Life Support provider cursus - Riel (NL) 
 28-1 Beroepsvaardigheden training 4 - Berg en Dal (NL) 
 28-1 VNVA Kadertraining groep 58, 59, 60 - Soesterberg (NL)

  Februari 2010
 1-2 De Kunst van het samenwerken - Den Hoorn (NL) 
 1-2 Management en organisatie training - Berg en Dal (NL) 
 1-2 Masterclass Patiëntveiligheid - Soesterberg (NL) 
 2-2 Beroepsvaardigheden training 1 - Berg en Dal (NL) 
 3-2 IMUKA® 2010 Current Concepts in HIP PATHOLOGY - Maastricht (NL) 
 4-2 Advanced Trauma Life Support provider cursus - Riel (NL) 
 5-2 Implementatie maatregelen kwaliteit en patiëntveiligheid - 's-Hertogenbosch (NL)
 8-2 Beroepsvaardigheden training 2 - Berg en Dal (NL) 
 9-2 Beroepsvaardigheden training 3 - Berg en Dal (NL) 
 10-2 Medisch leiderschap - Ede (NL) 
 11-2 Advanced Trauma Life Support provider cursus - Riel (NL) 
 12-2 AOSpine Advances Symposium - Odijk (NL) 
 12-2 Beroepsvaardigheden training 4 - Berg en Dal (NL) 
 12-2 Gebruik van lokale infiltratie anesthesie bij prothesiologie - Delft (NL)

  Maart 2010
 9-3  AAOS – New Orleans (USA)
 1-3 Advanced Trauma Life Support provider cursus - Riel (NL) 
 4-3 Management en organisatie training - Berg en Dal (NL) 
 4-3 Samenwerking en Leiderschap voor medici - Doorn (NL) 
 4-3 Stage-Onderwijs 2010 - Amsterdam Zuid-Oost (NL) 
 9-3 Advanced Trauma Life Support provider cursus - Riel (NL) 
 9-3 Werkgroep Kinderorthopedie - Utrecht (NL) 
 16-3 Basisopleiding stralingsbescherming deskundigheidsniveau 4A/M voor 
  medisch specialisten - Zwolle (NL) 
 17-3 Systematische reviews: theorie en praktijk - Soesterberg (NL) 
 18-3 Advanced Trauma Life Support provider cursus - Riel (NL) 
 18-3 Leaderschipsclass 'The Wise Doctor' - Soesterberg (NL) 
 19-3 Pathologische Fracturen - Nijmegen (NL) 
 22-3 VNVA Kadertraining groep 58, 59, 60 - Soesterberg (NL) 
 23-3 Beroepsvaardigheden training 3 - Berg en Dal (NL) 
 25-3 Advanced Trauma Life Support provider cursus - Riel (NL) 
 25-3 Beroepsvaardigheden training 4 - Berg en Dal (NL) 
 30-3 Advanced Trauma Life Support provider cursus - Riel (NL)



Wij zijn zeer enthousiast om
regelmatig met u in contact te 
staan en we zijn ervan overtuigd 
dat deze wederzijdse uitwisseling 
ons beiden voordeel kan bieden.
Als totaalleverancier ervaren wij 
al lange tijd dat de dialoog met u 
een belangrijke basis is voor onze 
samenwerking. Het is van groot 
belang voor ons om feedback te 
ontvangen over ons werk en onze 
producten zodat we die kunnen 
aanpassen aan uw specifieke
behoeften.

      Mathys Orthopaedics BV
Dolderseweg 2 • 3712 BP Huis ter Heide
T +31 (0)30 693 45 90 • F + 31 (0)30 693 45 99
info.nl@mathysmedical.com • www.mathysmedical.com

➔

Dialoog is belangrijk voor ons!
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