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Zimmer Pre-Total Knee Arthroplasty solutions are designed for optimal patient outcomes. Take the Zimmer® Gender 
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the majority of patella femoral osteo arthritis patients are female.2, 3 Add to this the Zimmer Unicompartmental High 
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Even twijfelde ik. Waarover denkt u wellicht. Waarover kan de 
hoofdredacteur even twijfelen? Maar het verlossende moment 
kwam voort uit de politiek. Niet dat die ons zo gunstig gezind is, 
maar ik zoek altijd naar dat sprankje hoop. ‘Dan moet Job maar 
weten wat hij doet’ en uitspraken van Geert als ‘Mark is mijn 
beste vriend…in politieke zin dan…’ hielpen mij over de streep. 
Vele zustertijdschriften gingen ons voor. Met enig oog voor detail 
gaat het u opvallen dat de voornamen van de auteurs voortaan 
genoemd worden onder de titel. Dat maakt uw blad net weer een 
tikkeltje persoonlijker. Voor diegenen waarvoor de voornaam iets 
te persoonlijk is, is er altijd een uitweg. Laatst vroeg de oudste 
dochter van een stokoude patiënte mij -nadat ik mij aan haar 
moeder voorstelde als dr. de Gast- naar mijn voornaam. ‘Voornaam?’ 
zei ze. ‘Ja’ zei ik ‘….heel voornaam’. 
Gezien het vermelden van de voornamen vraag ik aspirant-auteurs 
deze, samen met de initialen, duidelijk te vermelden. Hierop zal de 
richtlijn voor auteurs worden aangepast.

Natuurlijk ga ik iedereen het allerbeste wensen voor het jaar 
2011. Liefst zou ik iedereen apart even de hand schudden, maar 
dat gaat nu eenmaal niet. In dit oneven jaar staat weer een NOV-
voorzitterswissel op het programma. Om die reden maak ik voor 
1 persoon wel een uitzondering. Geachte collega van Mourik, 
beste Jan, ik wens je een prachtig 2011 en ik spreek graag mijn 
bewondering uit voor jouw invulling van het voorzitterschap van de 
NOV dat je tamelijk onverwacht in de schoot geworpen werd. Knap 
hoe je van die gelegenheid een mooie ambtstermijn hebt gemaakt. 
En dan zie je gelijk hoe handig die voornamen zijn, voor de periode 
2011-2013 hoeven we dat niet te veranderen.

Kenmerkte de afgelopen editie zich door case reports, in de voor u 
liggende editie slaat de balans door naar juist meer oorspronkelijke 
artikelen. De onderwerpen zijn uiteenlopend, maar juist dat maakt 
het Tijdschrift de moeite waard. Op de schappen ligt inmiddels 
ook een manuscript van onze zuiderburen, dat komt in de volgende 
editie aan bod.

Eind 2010 is ons een gewaarde persoon ontvallen. Biomechanicus 
Prof. Dr. Rik Huiskens, lange tijd toonaangevend voor ons vakgebied. 
Sinds 1985 hoogleraar Biomechanica met als belangrijkste 
onderzoeksgebied (cox)artrose en prothesiologie van het 
heupgewricht. Onder zijn vleugels promoveerde maar liefst 49 
kandidaten.

Zo langzamerhand wordt het toch tijd voor een online 
manuscriptenservice. De vorige versie van ons OMS bleek helaas niet 
te voldoen. Achter de schermen is door uitgever Arwin Baan hard 
gewerkt aan een nieuwe, haalbare oplossing. Services als Editorial 
Manager™ en Scholar One™ zijn op dit moment gewoon te duur. Hier 
en daar wordt het systeem getest en in de volgende editie verwacht 
ik hier op terug te kunnen komen.

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

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

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

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

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

Conform de richtlijnen van de Inspectie voor de Gezond-
heidszorg (sectie reclametoezicht) zijn reclame-uitingen 
voor en productinformatie van receptgeneesmiddelen door 
farmaceutische bedrijven in het Nederlands Tijdschrift voor 
Orthopaedie alleen gericht op personen die bevoegd zijn 
om de betreffende geneesmiddelen voor te schrijven.
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Inleiding

Heterotope ossificatie (HO) is de vorming van tra-
beculair bot in de periarticulaire weke delen en 
worden in de orthopedisch chirurgische praktijk 
veelvuldig gezien. Het betreft met name de 
proximale gewrichten van de extremiteiten. Het 
beeld varieert van enkele asymptomatische periar-
ticulaire botfragmenten tot volledige benige over-
brugging van de met elkaar articulerende ossale 
structuren (ankylose). HO is geassocieerd met heup- 
en bekkenchirurgie en verworven cerebrospastische 
aandoeningen, zoals cerebrovasculair accident 
(CVA), hersen- en ruggenmergletsel. De pathoge-
nese is niet geheel duidelijk, maar lijkt een relatie 
te hebben met immobilisatie, vasculaire stasis en 
lokale hypoxie. HO bij een critical illness waarvoor 
verblijf op de Intensive Care Unit (ICU) met langdu-
rige sedatie en beademing is een zeldzame presen-
tatie van het ziektebeeld en slechte enkele malen 
beschreven in de literatuur.1,2 

Ziektegeschiedenis

Een 32-jarige man werd behandeld op de Intensive Care 
Unit voor een ernstige alcoholische pancreatitis met res-
piratoire insufficiëntie en een onttrekkingsdelier. Hij werd 
gesedeerd, verslapt en geïntubeerd voor 18 dagen. Hij kreeg 

Heterotope ossificatie geassocieerd met 
critical illness

Peer van der Zwaal, Thijs A.J. Urlings en Stefan B. Keizer

Heterotope ossificaties (HO) worden onder andere gezien bij bekkenchirurgie en neurotraumata. HO geassocieerd met 
critical illness op de Intensive Care Unit is een zeldzame presentatie en slechts enkele malen beschreven in de litera-
tuur. De exacte pathogenese is niet geheel opgehelderd. Operatieve behandeling van HO is geïndiceerd bij klachten 
door een volledige ankylose van het gewricht of zenuwprikkeling. De laesie wordt van oudsher uitgesteld geresecteerd, 
omdat de afwijking pas na 1 tot 2 jaar is uitgerijpt. Recent onderzoek naar HO rond het heupgewricht na neurotrauma 
laat zien dat het uitgesteld opereren een verhoogd risico heeft op iatrogene collumfracturen in het geval van een 
ankylose. Er wordt geadviseerd symptomatische HO rond het bekken in een vroeger stadium, namelijk binnen 1 jaar, 
te opereren in combinatie profylactische maatregelen (indometacine en radiotherapie).

Drs. P. van der Zwaal, aios orthopedie en drs. S.B. Keizer, 
orthopedisch chirurg, afdeling orthopedie, Medisch 
Centrum Haaglanden, locatie Westeinde, Lijnbaan 32, 
2501 CK Den Haag. 
Drs. T.A.J. Urlings, aios Radiologie, Medisch Centrum 
Haaglanden, locatie Westeinde, Lijnbaan 32, 
2501 CK Den Haag .
Correspondentie: drs. P. van der Zwaal 
E-mail: peerzwaal@hotmail.com
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onder andere intraveneuze antibiotica en vochtsuppletie. 
Na terugplaatsing naar de afdeling klaagde hij over pijn in de 
liezen zonder voorafgaand trauma. Bij lichamelijk onderzoek 
was er een pijnlijke bewegingsbeperking van beide heupen. 
Neurovasculair waren er geen afwijkingen. Een röntgenfoto 
liet bilaterale calcificaties zien langs de lamina quadrilate-
ralis en rond de heupgewrichten (Figuur 1). Een CT-bekken 
toonde de details van afwijking in de exorotatoren van de 
heupen (Figuur 2). Differentiaal diagnostisch werd gedacht 
aan pyomyositis, heterotope ossificaties en extraossaal 
osteosarcoom. Echogeleide dunne-naald aspiratie toonde 
geen tekenen van infectie. MRI met gadolinium contrast 
toonde een laesie met lage verdenking op een extraossaal 
osteosarcoom. Hiermee werd de diagnose niet-traumati-
sche bilaterale heterotope ossificaties in de heupexorota-
toren gesteld. De behandeling bestond uit 1 maal per week 
70 mg Fosavance (bisosfonaatpreparaat) en fysiotherapie. 
Na 16 maanden had hij geen pijn meer, maar nog wel een 
beperkte bewegelijkheid.

Figuur 1. Voor-achterwaartse röntgenopname van het 
bekken. Bilaterale calcificaties langs de lamina quadri-
lateralis en in de exorotatoren van de heup.

1 1

www.ntv-orthopaedie.nl/vanderzwaal1704/i
animatie 3-dimensionale CT-reconstructie
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Discussie

HO is voor de orthopaedisch chirurg een veelvoorko-
mende entiteit. Het wordt meestal gezien na heup-
prothesiologie en bekkenchirurgie, maar ook na neu-
rotrauma. In de beginfase van de aandoening staat 
pijn op de voorgrond. Echter, de laesie evolueert 
in weken tot maanden tot een pijnloze harde 
massa. Soms treedt spontaan partiële regressie op. 
HO kan aanleiding geven tot zenuwimpingement, 
ankylose, functiebeperking en disuse osteoporose.4 
De pathogenese van HO is niet geheel opgehelderd. 
Ontwikkeling van HO lijkt een relatie te hebben met 
immobilisatie, vasculaire stasis en lokale hypoxie.3 
Extraossale botformatie na een direct trauma ont-
wikkelt zich voornamelijk bij jongvolwassenen door 
metaplasie van gecontusioneerd spierweefsel naar 
bot (myositis ossificans) als gevolg van activatie van 
osteoprogenitor cellen.5 
In de beschreven casus was er geen traumatische 
component en geen neurotrauma. Mogelijk was er 
een relatie met het ernstige systemische ziekte-
beeld met langdurige sedatie en beademing bij de 
gecompliceerde pancreatitis. De situatie zou aan-
leiding kunnen hebben gegeven tot het ontstaan van 
meerdere van de bovengenoemde risicofactoren, 
zoals immobilisatie en lokale hypoxie. Een relatie 
met critical illness als gevolg van een pancreati-
tis is in de literatuur een enkele maal beschreven. 
Waarschijnlijk is er een sterkere relatie met syste-
mische ziekteverschijnselen door de critical illness 
dan met de pancreatitis zelf.2

De laesie kan worden gezien op een röntgenfoto 
na 3 tot 6 weken en bereikt het hoogtepunt na 12 
weken. Brooker beschreef in 1973 een classificatie 
van HO rond het bekken op basis van het röntgeno-
logische beeld zoals beschreven in Tabel 1.6 Analyse 
met CT geeft inzicht in de uitbreiding van de laesie 
en de relatie met de aangrenzende structuren, 
hierdoor is deze modaliteit met name geschikt 
voor een preoperatieve work-up. Sommige auteurs 
vervolgen de patiënt met serum alkalisch fosfata-
semetingen en botscintigrafie om zich te verzeke-
ren van uitrijping van de afwijking.7

Als profylactische maatregel bij patiënten met 
verhoogd risico op HO wordt in de literatuur be-
handeling beschreven met 3 dd 25 tot 50 mg indo-
metacine voor 2 weken eventueel in combinatie 
met kortdurende radiotherapie van 7 tot 10 Gray.8 
Voor de conservatieve behandeling lijkt er alleen 
plaats te zijn voor bisfosfonaten.9 Operatieve 
behandeling is geïndiceerd bij patiënten met 
ernstige secundaire symptomen (zenuwprikkeling, 
ankylose e.d.). Van oudsher wordt HO uitgesteld 
geopereerd in verband met de vermeende hogere 
recidiefkans na te vroege resectie. In een studie 
van Genet et al werden 183 heupen met HO na een 
neurotrauma geopereerd, waarvan 70 met een 
ankylose. De operaties werden verlaat uitgevoerd, 
zodat de laesie was uitgerijpt. Bij 25 patiënten 
ontstond een peroperatieve fractuur van het 
collum femoris, allen bij een ankylotisch gewricht. 
Bij 18 van de 25 heupen was er intra-articulaire 
uitbreiding van de afwijking en bij 7 heupen een 
ernstige osteopenie. Zij concluderen dat vroege 
interventie de voorkeur heeft teneinde ankylose-
ring en daarmee verhoogd risico op iatrogene col-
lumfracturen te voorkomen.10 Een review-artikel 

Tabel 1. Classificatie van HO rond het bekken 
volgens Brooker.6

Gradatie Beschrijving 

Graad 1 Periarticulaire boteilandjes in de 
  weke delen.

Graad 2 Verbening vanaf het proximale femur of 
  bekken met meer dan 1 cm tussen de 
  overliggende botfragmenten.

Graad 3 Verbening vanaf het proximale femur 
  of bekken met minder dan 1 cm tussen 
  de overliggende botfragmenten.

Graad 4  Ankylose.

Figuur 2. CT-bekken. Transversale coupe waarin de 
uitbreiding van de HO in de exorotatoren duidelijk 
zichtbaar is.

1 1
2

2

3

4

4

5

6

7
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van Chalidis et al laat geen verschil zien tussen 
vroege excisie van HO na neurotrauma in verge-
lijking met verlate excisie met betrekking tot de 
recidiefkans.11 

HO is veelvoorkomend en kan in de meerderheid 
van de gevallen conservatief behandeld worden. HO 
in relatie met ernstige ziekte met behandeling op 
de ICU is zeldzaam, maar moet differentiaal diag-
nostisch overwogen worden bij gewrichtsklachten. 
Indien er een indicatie bestaat voor chirurgische in-
terventie bij HO rond het bekken, in het geval van 
ankylose of neurologische uitval, denken wij dat 
dit binnen 1 jaar dient te geschieden, bij voorkeur 
in combinatie met profylactische maatregelen, 
teneinde verdere complicaties te voorkomen.

Abstract

Heterotopic ossification (HO) is associated with hip replace-
ment surgery and neurotrauma. HO associated with critical 
illness necessitating admission in the ICU is a rare presenta-
tion. It has been described in the literature only a few times. 
The exact pathogenesis is unclear. Operative treatment is 
indicated in symptomatic ankylosis or nerve entrapment. 
HO is often resected in a late stage, because is lesion is fully 
matured after 1 to 2 years. Recent publications suggest that 
the delayed excision of pelvic HO after neurotrauma signi-
ficantly increases the risk of intraoperative femoral neck 
fractures. Symptomatic pelvic HO should be excised in the 
early stage, preferably within 12 months, combined with 
prophylactic treatment (indometacin and radiotherapy).
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Inleiding

De m.biceps brachii is een belangrijke flexor van 
de elleboog en, nog relevanter, is de belangrijkste 
supinator van de onderarm. Ruptuur van de distale 
biceps pees blijft nog steeds een weinig voorko-
mend letsel. De distale insertie is aangedaan in 
ongeveer 3% van alle biceps letsels1,2. Safran en 
Graham beschreven een incidentie van 1.2 per 
100,000 patiënten per jaar. Zij rapporteerden 
tevens dat de dominante extremiteit meestal was 
gelaedeerd.3

De meerderheid van de patiënten zijn mannen van 
middelbare leeftijd.3-8 Het letsel is geassocieerd 
met roken, gebruik van anabole steroiden en bo-
dybuilding.2-4 

Meestal is het letsel het resultaat van een onver-
wachte zware last die op de geflecteerde arm 
inwerkt.9,10 Het exacte pathofysiologische me-
chanisme betrokken bij de ruptuur is echter niet 
duidelijk. De hypothese is dat hypovascularisa-
tie van de pees, intrinsieke degeneratie, biceps 
bursitis en een nauwe ruimte tussen ulna en radius 
in pronatie bijdragende factoren zijn.3,11

Het doel van dit artikel is om de resultaten te pre-

senteren van het gebruik van botankers voor de 
operatieve behandeling van zowel acute als chro-
nische distale bicepspees rupturen in 5 mannelijke 
patiënten.

Patiënten en methode

Tussen augustus 2006 en augustus 2008 werden 5 patiënten, 
gediagnosticeerd met een partiële, danwel complete bi-
cepspees ruptuur, geopereerd. Gemiddelde leeftijd van de 
patiënten was 54,2 (range: 48-60) jaar. 2 patiënten hadden 
de laesie rechts en 3 links. De dominante extremiteit was 
betrokken in 4 van de 5 patiënten. Gemiddelde tijd tussen 
trauma en operatie was 17,6 (range: 1-51) weken. Patient 
karakteristieken zijn samengevat in tabel 1. 
Alle patiënten presenteerden zich met een verhaal van 
een plotselinge, zware, excentrische kracht inwerkend op 
de gebogen elleboog. Alle patiënten rapporteerden een 
scherpe pijn onmiddellijk post-trauma in de elleboogregio 
mediaal, danwel lateraal. 
Lichamelijk onderzoek liet ecchymosis in de fossa cubiti 
zien in één patiënt (patiënt 4). Actieve flexie resulteerde 
in retractie van de distale biceps en aan defect kon ge-
palpeerd worden bij 3 patiënten (patiënt 1, 4 en 5). Pijn 
bij palpatie van de insertie van de pees was aanwezig bij 
alle patiënten. Bij alle patiënten bestond enige mate van 
zwakte bij proneren en flecteren vergeleken met de con-
tralaterale zijde.
De diagnose werd bevestigd met MRI-scan. De scan toonde 
een complete laesie bij 3 patiënten. Bij 1 Patient (patiënt 3)  
bleek de ruptuur incompleet te zijn. Eén patiënt (patiënt 2)  
was initieel, middels MRI-scan, gediagnosticeerd met een 
partiële ruptuur en werd conservatief behandeld voor 
ongeveer 1 jaar. Klachten van zwakte persisteerden en een 
nieuwe MRI-scan liet een complete ruptuur zien. 

Resultaten van operatieve behandeling middels 
botankers van vijf distale bicepspees rupturen 

Bert Boonen en Kees J.M. Oosterbos

Achtergrond en doelstelling - Ruptuur van de distale bicepspees blijft een weinig voorkomend letsel. Wij presenteren 
in deze studie de resultaten van 5 distale bicepspees rupturen die geopereerd werden met behulp van botankers. 
Methode - Drie patiënten met een chronische en 2 patiënten met een acute distale bicepspees ruptuur werden geope-
reerd volgens de techniek beschreven door Boyd en Anderson. Minimaal 6 maanden postoperatief werden bewegings-
uitslagen en flexiekracht met elleboog in supinatie gemeten en vergeleken met de contralaterale zijde. DASH-scores 
en patiënttevredenheid (VAS-score) werden bepaald en radiologische evaluatie vond plaats. 
Resultaten - Gemiddeld verlies van range of motion (ROM) was 2.8°, 0°, 18° en 16° respectievelijk in flexie, extensie, 
supinatie en pronatie.
Gemiddelde flexiekracht was 185 Nm (range: 166 – 213) versus 239 Nm (range: 189 – 277). Dit verschil was statistisch 
significant (p = 0.042). Er waren geen patiënten met radiologische radio-ulnaire synostose. Gemiddelde tevredenheid-
score was 7/10 (range: 4 – 10) en gemiddelde DASH-DLV score was 14,9 (range: 0 – 35). Eén patiënt liep een perma-
nente radialisuitval op. 
Conclusie - Deze kleine serie laat redelijke functionele resultaten zien. We concluderen dat chirurgisch herstel van de 
pees in een vroeg stadium zou moeten plaatsvinden om complicaties te vermijden. 
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Eén patiënt kwam van een ander ziekenhuis en was pas 12 
weken na het trauma gediagnosticeerd met een ruptuur. 

Alle patiënten met een complete ruptuur warden geope-
reerd middels de 2-incisie techniek zoals beschreven door 
Boyd en Anderson.12 Pees reïnsertie aan de tuberositas werd 
verricht middels botankers (DuPuy Mitek Inc., Raynham, 
MA, USA). De operatie werd uitgevoerd onder algehele 
anaesthesie en bloedleegte. 
Bij de patiënten met een partiële ruptuur werd het reste-
rende deel van de pees los geprepareerd van de tuberosi-
tas. Vervolgens werden ankers op dezelfde manier gebruikt 
als bij patiënten met een complete ruptuur om de pees te 
reïnsereren. 
Postoperatief werd de arm geïmmobiliseerd middels bo-
venarmgips met de elleboog in 90° flexie en 0° supinatie 
voor de duur van 6 weken. Na immobilisatie werd een re-
validatieprogramma geïnitieerd onder leiding van een fy-
siotherapeut om range of motion (ROM) en kracht te verbe-
teren. Volledige belasting was toegestaan niet eerder dan 3 
maanden na operatie. 
Alle patiënten waren beschikbaar voor follow-up bij minimal 
6 maanden postoperatief (7-31 maanden). Volgende uit-
komstmaten werden geanalyseerd:
Retrospectief werd de ruimte tussen radius en ulna op het 
niveau van de tuberositas gemeten op de preoperatieve 
MRI-scan. 
Actieve flexie/extensie and pronatie/supinatie werd 
gemeten voor beide armen met behulp van een goniometer. 
Spierkracht werd gemeten middels een Unster (KERN CH 
50K50, Stimag BV, Hoofddorp, Nederland). Elleboog positie 
was hierbij in 90° flexie en 90° supinatie. De schouder 
was in 45° anteflexie en de bovenarm werd gefixeerd om 

beweging in het schoudergewricht te voorkomen. Drie op-
eenvolgende metingen werden uitgevoerd met 1 minuut 
herstelperiode tussendoor. Patiënten werden gevraagd om 
maximale flexiekracht uit te voeren met de elleboog in 90° 
flexie en 90° supinatie. De kracht werd geregistreerd in 
Newton meters. Beide armen werden getest. Het gemiddel-
de van de 3 metingen werd gezien als de maximale flexie-
kracht van de patiënt. 
Radiologisch onderzoek werd uitgevoerd om radio-ulnaire 
synostose aan te tonen indien aanwezig.
Patiënttevredenheid met het resultaat van de operatie werd 
gemeten middels een VAS-score. Een schaal van 0 (zeer 
slecht resultaat) tot 10 (excellent resultaat) werd gebruikt. 
De Nederlandse versie van de Disabilities of the Arm, 
Shoulder, and Hand questionnaire (DASH-DLV) werd gebruikt 
om beperkingen in het dagelijks leven te inventariseren en 
te objectiveren.13

Complicaties van operatief herstel werden geïnventari-
seerd.

Statistiek
Statistische analyse werd uitgevoerd met SPSS software 
(SPSS 14 Inc., Chicago, Illinois). Een Wilcoxon Signed Ranks 
Test werd uitgevoerd voor het evalueren van het verschil 
tussen aangedane en gezonde elleboog. Een P-waarde van 
≤0.05 werd geduid als een statistisch significant verschil. 

Resultaten

MRI-bevindingen
Tabel 2 geeft een overzicht van de preoperatieve 
MRI-bevindingen. Voor 1 patiënt (patiënt 4) waren 

Tabel 1. Patiëntkarakteristieken, gerangschikt op operatiedatum

Patiënt 1 2 3 4 5
Leeftijd (jr) 52 58 53 60 48
Lengte (meter) 1.76 1.80 1.78 1.76 1.72
Gewicht (kg) 90 95 72 91 80
Roken (sig/dag) 0 0 10 0 15
Rechts/links handig rechts links rechts links rechts
Zijde laesie (R/L) rechts links rechts links links
Operatie delay (dgn) 15 51 19 1 2
Acuut/chronisch chronisch chronisch chronisch acuut acuut

Tabel 2. MRI-bevindingen: volledige of partiële ruptuur en ruimte tussen radius en ulna in extensie/supinatie

Patiënt 1 2 3 4 5
Ruptuura volledig partieel/ partieel /c volledig 
volledig
|ulna-radius| (mm)b 7.2 5.3 2.8 / 6.6

a Totaal of partieel
b Elleboog in extensie en supinatie
c Klinisch volledige ruptuur
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geen MRI-data beschikbaar. De gemiddelde ruimte 
tussen ulna en radius was 5,5 mm (Range: 2,8 – 7,2). 

Range of motion en spierkracht
ROM en spierkracht van de geopereerde elleboog 
warden vergeleken met de gezonde extremiteit. 
Gemiddelde postoperatieve flexie was 136°(range: 
130°-140°) versus 139° (range: 130°-148°). Geen 
enkele patiënt hield een extensiebeperking.Gemid-
delde pronatie was 74° (range: 10°-90°) versus 90° 
(range: 90°-90°). Gemiddelde supinatie was 72° 
(range: 0°-90°) versus 90° (range: 90°-90°). Geen 
van deze verschillen waren statistisch significant. 
Het verlies van ROM voor de individuele patiënten 
wordt samengevat in tabel 3. 
Gemiddelde flexiekracht was 185 Nm (range: 166 
Nm -213 Nm) versus 239 Nm (range: 189 Nm -277 
Nm) voor de niet-aangedane elleboog (Figuur 1). 
Flexiekracht van de geopereerde elleboog was 
77% van de kracht van de contralaterale zijde. Dit 
verschil was statistisch significant (p = 0.042). 
In tabel 4 zijn de resultaten van de spierkracht 
metingen samengevat. 

Radiologische evaluatie
Er waren geen aanwijzingen voor radio-ulnaire sy-
nos-tose in deze groep patiënten. De ankers waren 
in goede positie en er waren geen tekenen van 
loslating. 

DASH-score en VAS-score
Tabel 5 geeft een overzicht van de DASH-scores en 
de VAS-scores. 
Gemiddelde tevredenheidscore was 7/10 (range: 
4 -10) en gemiddelde DASH-DLV score was 14,9 
(range: 0 – 35). Dit vergeleken met een score van 
6,2 in een gezonde controlegroep. (DASH Manual).

Tabel 4. Flexiekracht (Nm): vergelijking aangedane zijde met niet-aangedane zijde

Patiënt dominant/zijde Kracht 1a Kracht 2a Kracht 3a Gemiddeld kracht (%)b

1  + / R 204 / 270 204 / 266 205 / 270 204 / 269 76
2  + / L 144 / 250 178 / 230 175 / 210 166 / 230 72
3  + / R 172 / 182 162 / 192 172 / 192 169 / 189 89
4  + / L 143 / 243 189 / 234 184 / 211 172 / 229 75
5  - / L 210 / 272 210 / 266 219 / 292 213 / 277 77
Gemiddelde     185 / 239 77

a Kracht 1, 2 en 3 zijn opeenvolgende metingen met Unster: aangedane zijde/niet aangedane zijde
b Percentage verschil tussen beide ellebogen

Tabel 3. Verlies van ROM (°) geopereerde elleboog ten opzichte van contralaterale zijde

 Patiënt Flexie Extensie Supinatie Pronatie

 1 0 0 0 0
 2 4 0 90 0
 3 2 0 0 0
 4 8 0 0 0
 5 0 0 0 80 

Figuur 1. Vergelijking kracht van geopereerde elleboog  
met contralaterale zijde
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Tabel 5. Patiënt tevredenheid en DASH-scores

Patiënt Tevredenheida DASH-DLV

1 10 0.0
2 4 35.0
3 5-6 2.6
4 9 28.6
5 7 8.3

a 0= zeer slecht, 10=uitstekend

Complicaties
Eén grote complicatie werd gerapporteerd. Een 
nervus radialisuitval was aanwezig bij patiënt 2 
direct postoperatief. Zesentwintig maanden na de 
operatie zijn de functionele beperkingen van deze 
radialisuitval nog steeds aanwezig, ondanks lang-
durige fysiotherapeutische interventie. 

Discussie

Verschillende auteurs hebben data gepubliceerd 
over niet-operatieve behandeling van distale biceps-
pees rupturen. Onbehandelde distale bicepspees 
ruptuur resulteert in een substantiële reductie van 
elleboog flexie en supinatie kracht.14,15 Chillemi et 
al. vonden dat elk item van de European Society for 
Shoulder and Elbow Surgery (SECEC) elbow score in 
het voordeel van de chirurgische behandeling was.16

Er bestaan verschillende technieken voor reïnser-
tie van de distale bicepspees. Deze technieken 
kunnen worden onderverdeeld in twee-incisie en 
enkel anterieure incisie technieken.17 Wij gebruik-
ten de Boyd-Anderson techniek voor fixatie van de 
bicepspees. Deze techniek was ontwikkeld om het 
risico op laesie van de neurovasculaire structuren 
in de nabijheid van de tuberositas te minimali-
seren.12 Bisson et al. vonden een trend naar een 
hogere incidentie van complicaties wanneer chirur-
gische behandeling méér dan 15 dagen post-trauma 
werd uitgevoerd (40% versus 20%).18 In onze serie 
ontstond de laesie van de diepe tak van de nervus 
radialis bij de patiënt met de langste delay tussen 
optreden van de ruptuur en chirurgisch herstel van 
het letsel (patiënt 2). Vorming van littekenweefsel 
in de buurt van de nervus zou een plausibele ver-
klaring kunnen zijn voor het optreden van de laesie 
bij deze patiënt. 
Een complicatie die vaker met de Boyd-Anderson 
techniek geassocieerd is, is het risico op ontwikke-
len van radio-ulnaire synostosis.19,20 Twee patiënten 
in onze serie leden een significant verlies van ROM. 
De röntgenopnames toonden geen aanwijzingen 
voor een ware synostosis, al was er wel sprake van 

enige exuberante botvorming in de m.supinator 
van beiden. Bisson et al. deden eenzelfde obser-
vatie en gaven er de naam ‘functionele synostosis’ 
aan, aangezien de rotaties beperkt waren zonder 
identificeerbare synostosis.18 
Verschillende behandelingsopties zijn voorgesteld 
voor chronische distale bicepspees rupturen. Bij 
een langer delay tussen trauma en de diagnose van 
peesruptuur bestaat de kans op te ver terugtrek-
ken van de pees om nog anatomische reïnsertie 
mogelijk te maken. In de meeste van deze gevallen 
werden autograft technieken gebruikt. Fascia lata 
graft, semitendinosus autograft, palmaris longus 
pees graft en gespleten flexor carpi radialis pees 
graft hebben allemaal goede resultaten laten zien 
met weinig complicaties.21-24 In onze serie was het 
mogelijk om de pees succesvol op de tuberositas te 
hechten zonder gebruik te maken van een graft en 
klinische resultaten waren goed. 
Andere auteurs hebben gelijkaardige bevindingen 
beschreven wanneer de pees gemobiliseerd kon 
worden en direct aan de tuberositas bevestigd kon 
worden, zonder gebruik te maken van grafts.23,25

Seiler et al. analyseerden de proximale ruimte 
tussen radius en ulna bij 10 vrijwilligers, gebuik-
makend van CT-scan.11 Zij vonden een gemiddelde 
ruimte van 3,97 mm, 5,71 mm en 7,81 mm, res-
pectievelijk in pronatie, neutraal en supinatie. 
Bovendien lieten deze scans een 50% reductie in 
de radio-ulnaire afstand op het niveau van de tu-
berositas zien van volledige supinatie tot volledige 
pronatie. Seiler et al. concludeerden hieruit dat 
een nauwe ruimte tussen ulna en radius in pronatie 
een bijdragende factor zou kunnen zijn bij het 
optreden van een bicepspees ruptuur.11 In onze 
groep was de gemiddelde ruimte 5,5 mm met de 
onderarm in supinatie. Het is mogelijk dat deze 
relatief nauwe ruimte een bijdragende factor is 
geweest aan het optreden van de peesruptuur. In 
onze kleine serie bestond er verder geen relatie 
tussen een verlies van ROM en een nauwe radio-
ulnaire ruimte. 
Gemiddelde DASH scores zijn vergelijkbaar 
met andere studies die het gebruik van ankers 
evalueren. Deze studies rapporteren een gemid-
delde score die varieert tussen 8.2 en 37.3.7,26 
Gemiddelde flexiekracht in supinatie was 77% van 
de contralaterale zijde (range: 72% -89%). Andere 
auteurs rapporteren vergelijkbare resultaten. Khan 
et al. rapporteerden een flexiekracht In supinatie 
van 82.1% (range 59% -102%).27  McKee et al. maten 
een flexiekracht van 96% (range: 89% - 116%).7

Onze kleine serie laat redelijke functionele resultaten 
zien na reconstructie van een geruptureerde distale 
bicepspees. We denken dat krachtherstel beter is na 
operatieve behandeling, vergeleken met niet-opera-
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tieve behandeling. Eén van de 5 patiënten hield een 
grote complicatie aan de ingreep over. We conclude-
ren daarom dat, hoewel chirurgisch herstel van de 
pees de voorkeur heeft, dit wel zo kort mogelijk na 
optreden van het letstel moet gebeuren.

Abstract 

Background and purpose
Rupture of the distal biceps tendon remains an uncommon 
injury. We present the results of the use of suture-anchors 
for operative treatment of either an acute or chronic distal 
biceps tendon rupture in 5 males.

Methods
Three patients with chronic and 2 patients with acute distal 
biceps tendon rupture were operated on by use of the 
technique described by Boyd and Anderson. At a minimum 
of 6 months post-surgery range of motion and flexion 
strength in supination using a force gauge were measured 
and compared to the uninjured side. Additionally, DASH-
scores, patient satisfaction, radiographic evaluation and 
the space between radius and ulna at the level of the tube-
rosity were assessed. 

Results
Mean deficits in range of motion were 2.8°, 0°, 18° and 
16° in flexion, extension, supination and pronation, respec-
tively. Mean flexion strength was 185 Nm (range: 166 – 213) 
versus 239 Nm (range: 189 – 277). Mean flexion strength was 
77% of that of the uninjured extremity. This was statistically 
significant (p = 0.042). The mean distance between ulna 
and radius was 5,5 mm. No patients showed evidence of 
radiographic radio-ulnar synostosis. Mean satisfactory score 
was 7/10 (range: 4 – 10) and mean DASH-DLV score was 14,9 
(range: 0 – 35). A permanent radial nerve injury occurred in 
one patient. 

Interpretation
Our small series show reasonable functional results. We 
conclude that, although surgical reconstruction of the 
tendon is the treatment of choice, surgery should be 
performed at an early stage to avoid complications.
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Symptomatische verlichting van artrose, reumatoïde artritis (RA), spondylitis 
ankylopoetica en de pijn en verschijnselen van ontsteking bij acute jichtartritis. 
De beslissing om een selectieve COX-2-remmer voor te schrijven dient geba-
seerd zijn op een beoordeling van het totale risico van de individuele patiënt.
Contra-indicaties
Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de 
hulpstoffen; actief ulcus pepticum of GI-bloeding; patiëntenbij wie broncho-
spasmen, acute rhinitis, neuspoliepen, angioneurotisch oedeem, urticaria, 
of allergie-achtige reacties zijn opgetreden na gebruik van acetylsalicylzuur 
of NSAIDs, waaronder COX-2-remmers; zwangerschap en borstvoeding; 
ernstige leverdisfunctie (Child-Pugh-score ≥ 10); een geschatte creatinineklar-
ing <30 ml/min; kinderen en adolescenten beneden 16 jaar; een inflammatoire 
darmziekte; congestief hartfalen (NYHA II-IV); patiënten met hypertensie 
bij wie de bloeddruk boven de 140/90 mmHg blijft en niet onder controle 
is; aangetoonde ischemische hartziekte, perifeer arterieel vaatlijden en/of 
cerebrovasculaire ziekte.
Waarschuwingen/voorzorgen 
Voorzichtigheid is geboden bij patiënten met een voorgeschiedenis van 
gastro-intestinale aandoeningen, zoals ulceratie en GI-bloeding. Het risico 
op gastro-intestinale bijwerkingen neemt verder toe als etoricoxib gelijktijdig 
wordt gebruikt met acetylsalicylzuur (zelfs bij lage doses). Bij patiënten met 
een voorgeschiedenis van ischemische hartziekte; bij patiënten met een al 
bestaande aanzienlijk verminderde nierfunctie, onbehandeld hartfalen, of 
cirrose moet controle van de nierfunctie worden overwogen. De resultaten 
van klinische studies suggereren dat het gebruik van geneesmiddelen uit de 
klasse van de selectieve COX-2-remmers gepaard kan gaan met een verhoogd 

risico op trombotische voorvallen, in het bijzonder myocardinfarct en beroerte 
ten opzichte van placebo en sommige NSAIDs. Aangezien de cardiovasculaire 
risico’s van etoricoxib kunnen toenemen met de dosis en duur van de bloot-
stelling, dient de kortst mogelijke behandelingsduur en de laagste effectieve 
dagdosis toegepast te worden. Patiënten met belangrijke risicofactoren voor 
cardiovasculaire voorvallen (bijv. hypertensie, hyperlipidemie, diabetes mel-
litus, roken) dienen slechts na zorgvuldige overweging te worden behandeld 
met etoricoxib. Gezien het ontbreken van een plaatjesremmend effect zijn 
COX-2-selectieve remmers geen substituut voor acetylsalicylzuur ter profylaxe 
van trombo-embolische cardiovasculaire ziekten. Daarom dienen behan-
delingen met aggregatieremmers niet gestopt te worden. Alle niet-steroïdale 
anti-inflammatoire geneesmiddelen (NSAID’s), waaronder etoricoxib, kunnen 
gepaard gaan met nieuw of recidiverend congestief hartfalen. Voorzichtigheid 
moet worden betracht bij patiënten met een voorgeschiedenis van hartfalen, 
linkerventrikeldisfunctie of hypertensie en bij patiënten bij wie oedeem al om 
een andere reden bestond. Etoricoxib gaat mogelijk gepaard met frequentere 
en sterkere hypertensie dan sommige andere NSAIDs en selectieve COX-
2-remmers, vooral bij hoge doses. Daarom moet vóór behandeling met 
etoricoxib de hypertensie onder controle zijn en moet tijdens behandeling met 
etoricoxib speciale aandacht worden gegeven aan controle van de bloeddruk. 
Bloeddrukcontroles moeten binnen twee weken na instelling van de behandel-
ing en periodiek daarna plaatsvinden. Als de bloeddruk aanzienlijk stijgt, moet 
een alternatieve behandeling worden overwogen.
Als tijdens de behandeling bij patiënten de functie van een van de bovenge-
noemde orgaansystemen achteruitgaat, dienen passende maatregelen 
genomen te worden en dient stopzetting van de behandeling met etoricoxib 
te worden overwogen. Ouderen en patiënten met een nier-, lever- of hartfunc-
tiestoornis die etoricoxib gebruiken moeten onder passend medisch toezicht 
blijven. Voorzichtigheid moet worden betracht bij de instelling van behandeling 
met etoricoxib bij patiënten met dehydratie. Etoricoxib kan koorts en andere 
ontstekingsverschijnselen maskeren. Via post-marketing surveillance werden 
ernstige huidreacties, waarvan sommige fataal, waaronder exfoliatieve derma-
titis, syndroom van Stevens-Johnson en toxische epidermale necrolyse zeer 
zelden gerapporteerd in verband met het gebruik van NSAIDs, waaronder 

etoricoxib en enkele selectieve COX-2-remmers.
De hoeveelheid lactose in iedere tablet is waarschijnlijk niet voldoende om 
intolerantieverschijnselen op te wekken. 
Bijwerkingen:[Zeer vaak (≥ 1/10) Vaak (≥ 1/100 tot < 1/10) Soms (≥ 1/1000 
tot < 1/100) Zelden (≥ 1/10.000 tot < 1/1000) Zeer zelden (< 1/10.000), niet 
bekend (kan met de beschikbare gegevens niet worden bepaald)]
Infecties en parasitaire aandoeningen: Soms: gastro-enteritis, infectie van 
de bovenste luchtwegen, urineweginfectie
Immuunsysteemaandoeningen: Zeer zelden: overgevoeligheidsreacties, 
waaronder angio-oedeem, anafylactische/anafylactoïde reacties, waaronder 
shock
Voedings- en stofwisselingsstoornissen:Vaak: oedeem/vochtretentie Soms: 
meer of minder eetlust, gewichtstoename
Psychische stoornissen: Soms: angst, depressie, verminderde scherpzin-
nigheid Zeer zelden: verwarring, hallucinaties
Zenuwstelselaandoeningen: Vaak: duizeligheid, hoofdpijn Soms: dysgeusie, 
slapeloosheid, paresthesie/hypo-esthesie, slaperigheid
Oogaandoeningen: Soms: wazig zien, conjunctivitis Evenwichtsorgaan- en 
ooraandoeningen: Soms: tinnitus, vertigo
Hartaandoeningen: Vaak: hartkloppingen Soms: boezemfibrilleren, conges-
tief hartfalen, niet-specifieke ECG-veranderingen, myocardinfarct*
Bloedvataandoeningen: Vaak: hypertensie Soms: opvliegers, cerebrovascu-
lair accident*, TIA Zeer zelden: hypertensieve crisis
Ademhalings-, borstkast- en mediastinumaandoeningen: Soms: hoest, 
dyspnoe, epistaxis Zeer zelden: bronchospasme
Maag-darmstelselaandoeningen: Vaak: maag-darmstoornissen (zoals 
buikpijn, winderigheid, zuurbranden), diarree, dyspepsie, epigastrische pijn, 
misselijkheid Soms: opgezette buik, zure reflux, gewijzigd patroon van 
darmperistaltiek, constipatie, droge mond, gastroduodenaal ulcus, prikkel-
baredarmsyndroom, oesofagitis, zweertjes in de mond, braken, gastritis Zeer 
zelden: ulcus pepticum, waaronder gastro-intestinale perforatie en bloeding 
(voornamelijk bij ouderen)
Lever- en galaandoeningen: Zeer zelden: hepatitis
Huid- en onderhuidaandoeningen: Vaak: ecchymosis Soms: faciaal oedeem, 

pruritus, uitslag Zeer zelden: urticaria, syndroom van Stevens-Johnson, 
toxische epidermale necrolyse
Skeletspierstelsel- en bindweefselaandoeningen: Soms: spierkramp/
spasme, musculoskeletale pijn/stijfheid 
Nier- en urinewegaandoeningen: Soms: proteïnurie Zeer zelden: nier-
insufficiëntie, waaronder nierfalen, meestal reversibel bij stopzetting van 
de behandeling 
Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen:
Vaak: asthenie/vermoeidheid, griepachtige aandoening
Soms: pijn op de borst
Onderzoeken: Vaak: verhoging van ALT of AST Soms: verhoogd BUN, ver-
hoogd creatinefosfokinase, verlaagd hematocriet, verminderd hemoglobine, 
hyperkaliëmie, verminderd aantal leukocyten, verminderd aantal trombo-
cyten, verhoogd serumcreatinine, verhoogd urinezuur. Zelden: verlaagd 
natriumgehalte in het bloed
De volgende ernstige bijwerkingen zijn gemeld in samenhang met het gebruik 
van NSAID’s en kunnen voor etoricoxib niet worden uitgesloten: nefrotoxiciteit 
waaronder interstitiële nefritis en nefrotisch syndroom; hepatotoxiciteit waar-
onder leverfalen, geelzucht en pancreatitis.
Farmacotherapeutische groep:
Farmacotherapeutische categorie: anti-inflammatoire en antireumatische 
producten, niet-steroïden, coxibs, ATC Code: MO1 AH05
Afleverstatus
UR
Vergoeding en prijzen: ARCOXIA wordt volledig vergoed. Voor prijzen: 
zie ZI-index.
Raadpleeg de volledige productinformatie (SPC) voordat u ARCOXIA 
voorschrijft. 

Januari 2009
Merck Sharp & Dohme BV
Waarderweg 39
2031 BN HAARLEM
Tel: 023-5153153

156 ■   Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 17, Nr 4, december 2010

■   Resultaten van operatieve behandeling middels botankers van vijf distale bicepspees rupturen



Vol
 17

dec
  ’10

Inleiding

Scoliose is een veelvoorkomend probleem bij 
patiënten met ernstige cerebrale parese (CP) 
waarbij de prevalentie varieert van 15% tot 80%.1 
Met name de kinderen met  een ernstige vorm van 
CP [Gross Motor Function Classification System 
(GMFCS) IV en V] lijken beperkingen te ondervinden 
door scoliose. De scoliose kan samen met andere 
beperkingen zoals bekkenscheefstand en contrac-
turen leiden tot beperkingen in het zitten. Dit kan 
op zijn beurt negatieve gevolgen hebben voor onder 
andere de communicatie, de mobiliteit en de acti-
viteiten van het dagelijkse leven (ADL). Secundair 
kunnen hartproblemen, een verminderde longfunc-
tie en toegenomen motorische disfunctie optreden. 
Ondanks dat scoliose bij ernstige CP een belang-
rijk en veelvoorkomend probleem is, weten we 
bijzonder weinig over deze afwijking. Zo is ondui-
delijk hoe vaak het voorkomt, immers zoals eerder 

aangegeven, de prevalentiewaarden vertonen grote 
spreiding. Deze spreiding wordt veroorzaakt doordat 
verschillende onderzoeken populaties hebben be-
studeerd, die duidelijk van elkaar verschillen. Zo 
verschilden de groepen bijvoorbeeld in leeftijd, de 
ernst van de spasticiteit en in de wijze van diagnos-
tiek van de scoliose.1 Ook is er weinig bekend over 
de mechanismen die scoliose bij CP veroorzaken.2 
Waarschijnlijk heeft al deze onduidelijkheid er ook 
toe geleid dat consensus over conservatieve behan-
delingen ontbreekt. Zo spreken onderzoeken elkaar 
tegen over de werkzaamheid van orthesen en is er 
weinig onderzoek gedaan naar het effect van zit-
voorzieningen op scoliose bij kinderen met CP.1,3-7 

Opvallend genoeg wordt in de richtlijn Diagnostiek 
en behandeling van kinderen met spastische CP van 
het Centraal BegeleidingsOrgaan (CBO), de conser-
vatieve behandeling van scoliose niet behandeld.8 
Recent vatten wij de onduidelijkheid over risicofac-
toren voor het ontstaan en progressie van scoliose bij 
CP samen in een systematisch literatuuroverzicht.2 
Het overzichtsartikel vormde een aanzet tot nader 
onderzoek op dit terrein. We besloten als eerste stap 
te inventariseren welke maatregelen door de verschil-
lende beroepsgroepen in Nederland getroffen wor- 
den om het ontstaan en progressie van scoliose te voor- 
komen bij kinderen met CP, GMFCS niveau IV en V. 

Methoden

In de periode van november 2009 tot en met januari 2010 
zijn de orthopedisch chirurgen van de werkgroep kinderor-
thopedie, kinderrevalidatieartsen, kinderfysiotherapeuten 
landelijk en kinderergotherapeuten in Noord-Nederland per 
email benaderd om een vragenlijst in te vullen. De beroeps-

Diagnostiek en behandeling van scoliose bij kinderen 
met ernstige cerebrale parese - een inventariserend 
onderzoek in de Nederlandse praktijk
Guido P.L. Bossers, Carel G.B. Maathuis, Marianne J.B. Loeters, Tineke Dirks en Mijna Hadders-Algra

Achtergrond - Scoliose is een veelvoorkomend probleem met verstrekkende gevolgen bij kinderen met ernstige 
cerebrale parese (CP). Over ontstaan en behandeling bestaat weinig duidelijkheid. Het doel van dit onderzoek was om 
de diagnostiek en behandeling van scoliose bij kinderen met ernstige CP in Nederland te inventariseren.
Methoden - Een vragenlijst over diagnostiek en behandeling werd verzonden naar medici en paramedici betrokken bij 
de zorg van kinderen met ernstige CP. Bij de data-analyse werd vooral gebruik gemaakt van beschrijvende statistiek.
Resultaten - Het onderzoek toonde enerzijds aan dat de verschillende beroepsgroepen met betrekking tot de diagnos-
tiek en behandeling van scoliose bij kinderen met ernstige CP veelal soortgelijke ideeën hebben, maar anderzijds ook 
dat standaardisering vrijwel geheel ontbreekt.
Conclusie - De ontwikkeling van een richtlijn ter standaardisering van de diagnostiek en behandeling van scoliose bij 
patiënten met ernstige CP is dringend gewenst. Dergelijke standaardisering is een voorwaarde voor onderzoek naar de 
effectiviteit van behandeling van scoliose bij deze patiëntengroep.
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groepen zijn benaderd via de professionele organisaties.
De vragenlijst omvatte 45 onderdelen welke, afhanke-
lijk van de vraag, meerdere subvragen konden bevatten 
over scoliose bij kinderen met ernstige CP, dat wil zeggen 
personen tot en met de leeftijd van 18 jaar. Na twee vragen 
over de professionele achtergrond en de werksetting van 
de respondent behandelden de vervolgvragen de volgende 
onderwerpen:
de prevalentie van ernstige CP en scoliose in de setting van 
de professional.
richtlijnen; hierbij werd gevraagd naar bekendheid en 
gebruik van richtlijnen in de diagnostiek en de behandeling 
van kinderen met scoliose en CP GMFCS IV en V. 
diagnostiek van scoliose bij kinderen met CP GMFCS IV en 
V; de vragen betroffen met name het lichamelijk onderzoek 
en de röntgendiagnostiek. 
behandeling van scoliose; de vragen richtten zich in het 
bijzonder op het doel van de behandeling, de belangrijkste 
reden om tot behandelen over te gaan, de gebruikte be-
handelmethoden en de randvoorwaarden voor behandeling, 
zoals additionele lichamelijke of mentale problemen.
De vragenlijst werd verzonden naar 74 (kinder-)orthope-
disch chirurgen en 124 (kinder-)revalidatieartsen. Via de 
Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en 
jeugdgezondheidszorg (NVFK) werden 920 hierbij aangeslo-
ten kinderfysiotherapeuten aangeschreven. Omdat niet alle 
kinderfysiotherapeuten lid zijn van de NVFK werden ook 
alle kinderrevalidatiecentra in Nederland en 5 Kinder Dag 
Centra in de provincie Groningen aangeschreven met het 
verzoek de vragenlijst te verspreiden onder alle fysiothera-
peuten binnen de betreffende instelling. Hierdoor weten we 
niet precies hoeveel  kinderfysiotherapeuten daadwerkelijk 
benaderd zijn. Een nationale verspreiding van de vragenlijst 
onder kinderergotherapeuten bleek technisch onmogelijk. 
We kozen er daarom voor de vragenlijst naar de 19 kinderer-
gotherapeuten werkzaam in Noord-Nederland te sturen.

Resultaten

De respons van beide groepen medici en die van 
de kinderergotherapeuten bedroeg ongeveer 25 
procent. De respons bij de kinderfysiotherapeuten 
was beduidend lager (uitgaand van minimaal 1000 

potentiële respondenten: <1%). Omdat we over 
minimale informatie van de kinderergotherapeu-
ten beschikten, zullen we in het vervolg niet diep 
op de resultaten van deze beroepsgroep in gaan.
Het onderzoek laat zien dat de diverse beroeps-
groepen op soortgelijke wijze scoliosediagnostiek 
verrichten bij kinderen met ernstige CP. Bij het li-
chamelijk onderzoek wordt met name gelet op de 
stand van het bekken en de aanwezigheid van een 
gibbus (Tabel 1). Er wordt veel waarde gehecht aan 
het gebruik van röntgenfoto’s. De kinderen worden 
zowel bij het lichamelijk onderzoek als bij de rönt-
gendiagnostiek in zittende of liggende houding 
onderzocht (Tabel 2). Een opvallende bevinding 
hierbij was echter het ontbreken van standaard-
regels voor de diagnostiek, inclusief die over po-
sitionering van het kind bij de röntgendiagnos-
tiek. Ongeveer 80 procent van alle respondenten 
geeft aan dat er binnen de eigen werksetting geen 
richtlijn gehanteerd wordt voor scoliosediagnos-
tiek bij kinderen met CP.
Ook voor wat betreft de behandeling van scoliose 
bij kinderen met ernstige CP is er een redelijke 
mate van overeenstemming tussen de beroeps-
groepen. Bij het instellen van de verschillende be-
handelingen richt men zich met name op de aan-
wezigheid en progressie van scoliose, waarbij het 
ons opviel dat de (kinder-)orthopedisch chirurgen 
vaker dan de andere beroepsgroepen aangaven dat 
zij zich lieten leiden door ADL (Tabel 3). Als behan-
delmethoden worden de paramedische behande-
ling en de zitvoorzieningen, inclusief zitorthesen, 
als zinvol gewaardeerd. 
Het gebruik van chirurgische interventies, ligor-
thesen en braces wordt door alle beroepsgroepen 
van minder belang geacht. Bij de behandeling van 
scoliose bij kinderen met CP maken de (kinder-)re-
validatieartsen en de kinderfysiotherapeuten geen 
gebruik van een richtlijn, de (kinder-)orthopedisch 
chirurgen vaak wel (Tabel 4).

Tabel 1 – Aandachtspunten bij het lichamelijk onderzoek i.v.m. scoliose bij kinderen met ernstige CP 

  heup n (%) gibbus n (%) beenlengte n (%) PRM n (%) anders n (%)

KRA 24 (75) 29 (91) 21 (66) 13 (41) 12 (38)
KOC 11 (79) 11 (79) 7 (50) 8 (57) 3 (21)
KFT 38 (86) 42 (95) 29 (66) 18 (41) 12 (27)
KET 4 (100) 3 (75) 4 (100) 4 (100) 2 (50)

Totaal 77 (82) 85 (90) 61 (65) 39 (42) 30 (32)

KRA: (kinder)revalidatiearts; KOC: (kinder)orthopedisch chirurg; KFT: kinderfysiotherapeut; KET: kinder-
ergotherapeut; PRM: passive Range of Motion
Meerdere antwoorden waren mogelijk; daarom resulteert optelling van de percentages in > 100% 
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Discussie en conclusie

Dit inventariserend onderzoek had ten doel de di-
agnostiek en behandeling van scoliose bij kinderen 
met ernstige CP in Nederland in kaart te brengen. 
Een beperking van het onderzoek was de lage 
respons. De respons van de medici en de kinderer-
gotherapeuten lag net iets lager dan de gemiddel-
de respons bij internetenquêtes.9 Een mogelijke 
verklaring is dat respondenten weinig tijd hadden 
om de relatief lange vragenlijst in te vullen.10 De 
respons bij de kinderfysiotherapeuten was erg 
laag. We ontdekten dat een belangrijk deel van de 
kinderfysiotherapeuten die kinderen met ernstige 
CP behandelen geen lid zijn van de NVFK. Vanwege 
administratieve problemen binnen Ergotherapie 
Nederland is het niet gelukt via deze vereniging alle 

kinderergotherapeuten aan te schrijven. Daarom 
kozen we er voor om de kinderergotherapeuten in 
Noord-Nederland aan te schrijven. 
Ondanks de beperkingen geven de resultaten 
enerzijds aan dat de verschillende beroepsgroepen 
met betrekking tot de diagnostiek en behandeling 
van scoliose bij kinderen met ernstige CP veelal 
soortgelijke ideeën hebben, maar anderzijds ook 
dat standaardisering in de diagnostiek ontbreekt. 
De ontwikkeling van een richtlijn die goed in kaart 
brengt wat de verschillende diagnostische- en 
behandelopties zijn voor scoliose bij patiënten 
met ernstige CP, is daarom dringend gewenst. 
Uniformering van diagnostiek van ontstaan en 
progressie van scoliose bij kinderen met ernstige 
CP is een eerste stap die het mogelijk maakt te 
onderzoeken welke factoren een rol spelen in het 

Tabel 3 – Primaire doel van  fysiotherapeutische/ergotherapeutische behandeling

 corrigeren  progressie  verbetering  pijnvermin- anders  geen info
 scoliose n (%) voorkomen n (%) van ADL n (%) dering n (%) n (%)  n (%)

KRA 3 (10) 17 (55) 10 (32) 5 (16) 11 (35) 1
KOC 2 (14) 4 (28) 11 (79) 1 (7) 1 (7) X
KFT 6 (14) 31 (72) 22 (51) 5 (36) 5 (36) 1
KET 4 (100) 1 (25) 2 (50) 2 (50) 1 (25) X

Totaal 15 (16) 53 (58) 45 (49) 13 (14) 18 (20) 2

KRA: (kinder)revalidatiearts; KOC: (kinder)orthopedisch chirurg;  KFT: kinderfysiotherapeut; KET: kinder-
ergotherapeut
Meerdere antwoorden waren mogelijk; daarom resulteert optelling van de percentages in > 100%
Chi-kwadraat test: p=0,052, verbetering van ADL als primair doel aangegeven door KOC ten opzichte van 
andere beroepsgroepen

Tabel 2 – Houding van kind tijdens lichamelijk onderzoek  en Röntgendiagnostiek

 Lichamelijk onderzoek Röntgendiagnostiek

 zithouding  liggen  staan  geen zithouding liggen  staan geen
 n (%) n (%) n (%) info n n (%) n (%) n (%) info n

KRA 26 (87) 8 (27) 5(17) 2 15 (50) 17 (57) 15 (50) 2
KOC 9 (64) 5 (36) 5 (36) - 6 (55) 4 (36) 3 (27) 3 
KFT 29 (66) 19 (43) 7 (16) - 6 (60) 6 (60) - 34
KET 4 (100) 1 (25) - - 1 (100) 1 (100) - 3

Totaal 68 (76) 33 (37) 17 (19) 2 28 (54) 28 (54) 18 (35) 42

KRA: (kinder)revalidatiearts; KOC: (kinder)orthopedisch chirurg; KFT: kinderfysiotherapeut; KET: kinder-
ergotherapeut
Meerdere antwoorden waren mogelijk; de genoemde percentages vormen geen 100%.
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Tabel 4 – Gebruik van richtlijn bij behandeling van scoliose binnen de zorgsetting

   ja nee totaal geen info

KRA  7 (23) 24 (77) 31 1 
KOC  8 (57) 6 (43) 14 X
KFT  1 (2) 43 (98) 44 X
KET  X 4 (100) 4 X

totaal  16 (17) 77 (83) 93 1 

KRA: (kinder)revalidatiearts; KOC: (kinder)orthopedisch chirurg; KFT: kinderfysiotherapeut; KET: kinder-
ergotherapeut
Fisher’s exact test: p<0,001, gebruik van richtlijn onder KOC ten opzichte van andere beroepsgroepen

ontstaan en de progressie van scoliose. Dergelijke 
kennis is onontbeerlijk voor het ontwikkelen en 
evalueren van effectieve therapie. 

Abstract

Background
Scoliosis is a widespread ailment that has a great impact 
in children withe cerebral palsy (CP). The ethiology stays 
unclear and there is a lack of guidelines in the treatment. 
The aim of this study was to assess the diagnostic and 
treatment regimens of scoliosis in children with severe CP 
in the Netherlands.

Methods
A survey concerning diagnosis and treatment of scoliosis in 
CP was performed under (para)medical health professio-
nals. Descriptive statistics were used to analyse the results 
of the survey.

Results
The study showed that different health professionals do have 
similar ideas about diagnosis and treatment but that there is 
a lack of standardisation.

Conclusion
There is a need for the development of a standardised 
guideline for the diagnosis and treatment of scoliosis in 
children with severe CP. This guideline will provide the pos-
sibility of scientific research on this subject.
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Inleiding

Na een totaleknieprothese (TKP) ervaart 4 tot 49% 
van de patiënten pijnklachten aan de voorzijde van 
de knie.1-6 De oorzaak is onbekend maar mogelijk 
gerelateerd aan patiënt karakteristieken, prothese 
eigenschappen, operatietechniek en het wel of 
niet gebruiken van patella resurfacing.1-3,7-12

Zowel de peripatellaire weke delen als het infrapa-
tellaire vetlichaam worden beschouwd als bron van 
de pijn.13,14 Immunohistochemische studies naar 
de innervatie van de voorzijde van de knie tonen 
de aanwezigheid van substance-P nociceptieve 
afferente zenuwvezels in het voorste kniecom-
partiment.15 Het creëren van een laesie in deze 
pijnreceptoren door middel van electrocauterisa-
tie (diathermie) zou derhalve kunnen resulteren in 
denervatie van de voorzijde van de knie.16-18

Sommige orthopedisch chirurgen gebruiken circum-
patellaire electrocauterisatie (diathermie) om de 
prevalentie van postoperatieve pijnklachten aan de 
voorzijde van de knie te verminderen. Het is niet 
bekend hoe vaak dit in Nederland of in de rest van 
de wereld wordt gebruikt. Doel van dit onderzoek 
was om de mate van het gebruik van circumpa-

tellaire diathermie bij TKP’s in de Nederlandse 
praktijk te bepalen.

Methode

In april 2009 stuurden wij een schriftelijke enquête met be-
geleidende brief en geadresseerde portvrije antwoorden-
velop naar alle 98 afdelingen orthopedie in Nederland. De 
korte vragenlijst had betrekking op het aantal wegens gon-
artrose geplaatste knieprotheses (geen reumatoïde artritis), 
het gebruik van patella resurfacing en het gebruik van di-
athermie rond de patella. Daarnaast vroegen wij naar het 
aantal orthopedisch chirurgen in elke praktijk, het aantal 
orthopedisch chirurgen in de praktijk dat knieprotheses 
plaatst en het geplaatste aantal en type knieprotheses per 
jaar (TKP’s, UKP’s en patellofemorale protheses). Indien na 
3 weken geen ingevulde vragenlijst was ontvangen werd een 
herinnering gestuurd met een kopie van de vragenlijst. Na 6 
weken werden de niet-respondenten telefonisch benaderd 
en mondeling geïnterviewd.

Resultaten

De respons was 62% na de eerste vragenlijst, 82% 
na het sturen van een herinnering en 92% na tele-
fonisch contact.
In Nederland worden per jaar 18876 TKP’s, 2096 
UKP’s en 215 patellofemorale protheses geplaatst 
door 383 van de 477 responderende orthopedisch 
chirurgen; 80% van alle responderende orthopedisch 
chirurgen verricht TKP’s. Per jaar worden door elk 
van de 383 responderend orthopedisch chirurgen 
die knieartroplastieken verrichten gemiddeld 50 
(18 tot 108) TKP’s.
Van de orthopedisch chirurgen die knieprotheses 

Wel of geen circumpatellaire diathermie bij een 
totale knie: resultaten van een landelijke enquête 

Hans-Peter W. van Jonbergen, Lex F.W. Barnaart en Cees C.P.M. Verheyen

De prevalentie van pijnklachten aan de voorzijde van de knie na plaatsen van een totaleknieprothese bedraagt 4 tot 
49%. Sommige orthopedisch chirurgen gebruiken circumpatellaire electrocauterisatie (diathermie) om deze pijnklach-
ten te verminderen. Het is niet bekend hoe vaak dit wordt gebruikt.
In april 2009 stuurden wij een schriftelijke enquête naar alle 98 afdelingen orthopedie in Nederland. De vragen hadden 
betrekking op het aantal geplaatste knieprotheses, patella resurfacing en het gebruik van diathermie rond de patella.
De respons was 92%. Per jaar worden door de respondenten 18.876 totaleknieprotheses, 2096 hemi-knieprotheses 
en 215 patellofemorale protheses geplaatst. Van de orthopedische chirurgen die knieprotheses plaatsen gebruikt 13% 
altijd patella resurfacing, 49% plaatst selectief een patellacomponent en 38% gebruikt nooit patella resurfacing. 56% 
van de orthopedisch chirurgen gebruikt diathermie rond de patella indien de patella niet geresurfaced wordt, en 32% 
gebruikt diathermie bij patella resurfacing.
Er is bij Nederlandse orthopedisch chirurgen geen eenstemmigheid als het gaat om het gebruik van patella resurfacing 
en circumpatellaire diathermie bij totaleknieprotheses.
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plaatsen maakt 13% altijd gebruik van resurfa-
cing van de patella, 49% gaf aan dit op indicatie 
(selectief) te doen en 38% gebruikt nooit resurfa-
cing. 56% procent van de orthopedisch chirurgen 
gebruikt diathermie rond de patella en 32% gebruikt 
diathermie in combinatie met resurfacing van de 
patella.
Gevraagd naar de indicatie voor selectief patella 
resurfacing, noemde 78% van de respondenten de 
kraakbeenconditie of de preoperatief vastgestelde 
patellofemorale artrose, 34% preoperatieve pijn-
klachten aan de voorzijde van de knie, 20% patel-
lofemorale instabiliteit, 12% het type knieprothese 
en 4% noemde andere indicaties.

Discussie

Het gebruik van circumpatellaire diathermie om de 
prevalentie van pijnklachten aan de voorzijde van 
de knie te verminderen wordt door verschillende 
auteurs beschreven.7,19-23 Slechts 1 klinische studie 
werd specifiek verricht om het effect van circum-
patellaire diathermie bij totale knieartroplastiek 
te beoordelen.24 De resultaten toonden minder 
pijnklachten na electrocauterisatie, maar door de 
zwakke methodologische kwaliteit is standaard 
gebruik in de dagelijkse praktijk op grond van deze 
studie niet aan te bevelen. Onze studie is de eerste 

die de mate van gebruik van circumpatellaire dia-
thermie in de klinische praktijk heeft vastgesteld.
Het gebruik van patella resurfacing is regionaal 
bepaald. Volgens het jaarverslag 2009 van het 
Zweedse knieregister wordt patella resurfacing bij 
minder dan 10% van de TKP’s in Zweden toegepast, 
bij 70% van de TKP’s in Denemarken, bij 5% in 
Noorwegen en bij 45% in Australië.25 De reden voor 
deze regionale verschillen is niet duidelijk. De re-
sultaten van een in 1996 uitgevoerde enquête onder 
orthopedisch chirurgen in het Verenigd Koninkrijk 
lieten zien dat 32% altijd patella resurfacing 
gebruikt, 49% soms en 19% nooit.26 Dit grote verschil 
in het gebruik van patella resurfacing werd door ons 
ook vastgesteld, met altijd, selectief en nooit re-
surfacing bij respectievelijk 13%, 49% en 38%. Het 
is duidelijk dat de voortgaande discussie over de 
noodzaak van patella resurfacing nog niet aanlei-
ding heeft gegeven tot een eenduidige benadering.
Sterke punten van het huidige onderzoek zijn de 
hoge respons van 92% en het feit dat onze studie 
de eerste is die de mate van het gebruik van di-
athermie rond de patella onder een grote groep 
orthopedisch chirurgen heeft vastgesteld. Een 
beperking is echter dat mogelijk een non-respons 
bias de resultaten heeft beïnvloed. Om het risico 
op een non-respons bias te verminderen hebben 
wij een ‘mixed-mode’ (schriftelijke en telefo-

Figuur 1. Het percentage van de responderend ortho-
pedisch chirurgen per provincie dat gebruik maakt van 
circumpatellaire electrocauterisatie bij totale kniever-
vanging zonder patellaresurfacing.

Figuur 2. Het percentage van de responderend ortho-
pedisch chirurgen per provincie dat nooit gebruik 
maakt van patellaresurfacing bij totale knievervanging 
wegens gonartrose.
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nische) enquête ontwikkeld volgens de aanbe-
velingen van anderen om een zo groot mogelijke 
respons te verkrijgen.27 Er werd overigens door ons 
geen non-respons analyse verricht om de karakte-
ristieken van respondenten en niet-respondenten 
te kunnen vergelijken. Wij namen aan dat de groep 
respondenten een representatieve steekproef van 
alle Nederlandse orthopedisch chirurgen was. Een 
andere beperking van ons onderzoek is dat wij niet 
hebben gevraagd naar de gebruikte techniek van 
diathermie rond de patella. Hier is op dit moment 
namelijk geen adequate beschrijving van in de li-
teratuur te vinden. De procedures die in de lite-
ratuur omschreven zijn als patelloplastiek kunnen 
mogelijk ook resulteren in denervatie. Deze pa-
telloplastieken bestaan uit wisselende combina-
ties van nettoyage van de patella, verwijderen 
van osteofyten, synovectomie rond de patella en 
het verkleinen van de patella.1,3-6,28 Omdat bij 
patella resurfacing synoviaal weefsel verwijderd 
wordt teneinde accuraat te kunnen reseceren, zou 
uiteraard ook patella resurfacing kunnen leiden tot 
denervatie.

Conclusie

De resultaten van deze enquête laten zien dat onder 
Nederlandse orthopedisch chirurgen consensus 
ontbreekt als het gaat om resurfacing van de 
patella en gebruik van circumpatellaire diathermie 
bij TKP wegens artrose. Gezien het ontbreken van 
bewijs voor het gebruik van circumpatellaire dia-
thermie is het opmerkelijk dat ongeveer de helft 
van alle orthopedisch chirurgen in Nederland deze 
techniek gebruikt.

Abstract

Anterior knee pain following total knee arthroplasty is 
estimated to occur in 4-49% of patients. Some orthopaedic 
surgeons use circumpatellar electrocautery (diathermy) to 
reduce the prevalence of postsurgical anterior knee pain; 
however, the extent of its use is unknown.
In April 2009, a postal questionnaire was sent to all 98 de-
partments of orthopaedic surgery in The Netherlands. The 
questions focused on the frequency of total knee arthro-
plasties, patellar resurfacing, and the use of circumpatellar 
electrocautery.
The response rate was 92%. A total of 18,876 TKAs, 2,096 uni-
compartmental knee arthroplasties, and 215 patellofemoral 
arthroplasties are performed yearly in The Netherlands by 
the responding orthopaedic surgeons. Of the orthopaedic 
surgeons performing TKA, 13% always use patellar resurfa-
cing in total knee arthroplasty for osteoarthritis, 49% use 
selective patellar resurfacing, and 38% never use it Fifty-six 
percent of orthopaedic surgeons use circumpatellar elec-
trocautery when not resurfacing the patella, and 32% use 

electrocautery when resurfacing the patella.
There is no consensus among Dutch orthopaedic surgeons 
on the use of patellar resurfacing or circumpatellar elec-
trocautery in total knee replacement performed for osteo-
arthritis. 

Literatuur

1.  Wood DJ, Smith AJ, Collopy D, White B, Brankov B, 
Bulsara MK. Patellar resurfacing in total knee arthro-
plasty: a prospective, randomized trial. J Bone Joint 
Surg Am 2002; 84: 187-93.

2.  Waters TS, Bentley G. Patellar resurfacing in total knee 
arthroplasty. A prospective, randomized study. J Bone 
Joint Surg Am 2003; 85: 212-7.

3.  Popovic N, Lemaire R. Anterior knee pain with a posteri-
or-stabilized mobile-bearing knee prosthesis: the effect 
of femoral component design. J Arthroplasty 2003; 18: 
396-400.

4.  Burnett RS, Haydon CM, Rorabeck CH, Bourne RB. 
Patella resurfacing versus nonresurfacing in total knee 
arthroplasty: results of a randomized controlled clinical 
trial at a minimum of 10 years' followup. Clin Orthop 
Relat Res 2004; 428: 12-25.

5.  Burnett RS, Boone JL, McCarthy KP, Rosenzweig S, 
Barrack RL. A prospective randomized clinical trial of 
patellar resurfacing and nonresurfacing in bilateral TKA. 
Clin Orthop Relat Res 2007; 464: 65-72.

6.  Smith AJ, Wood DJ, Li MG. Total knee replacement with 
and without patellar resurfacing: a prospective, rando-
mised trial using the profix total knee system. J Bone 
Joint Surg Br 2008; 90: 43-9.

7.  Barrack RL, Burak C. Patella in total knee arthroplasty. 
Clin Orthop Relat Res 2001; 389: 62-73.

8.  Smith AJ, Lloyd DG, Wood DJ. Pre-surgery knee joint 
loading patterns during walking predict the presence 
and severity of anterior knee pain after total knee ar-
throplasty. J Orthop Res 2004; 22: 260-6.

9.  Skwara A, Tibesku CO, Ostermeier S, Stukenborg-Colsman 
C, Fuchs-Winkelmann S. Differences in patellofemoral 
contact stresses between mobile-bearing and fixed-bea-
ring total knee arthroplasties: a dynamic in vitro measu-
rement. Arch Orthop Trauma Surg 2008; 129: 901-7.

10. Breugem SJ, Sierevelt IN, Schafroth MU, Blankevoort L, 
Schaap GR, van Dijk CN. Less anterior knee pain with 
a mobile-bearing prosthesis compared with a fixed-
bearing prosthesis. Clin Orthop Relat Res 2008; 466: 
1959-65.

11. Fern ED, Winson IG, Getty CJ. Anterior knee pain in rheu-
matoid patients after total knee replacement. Possible 
selection criteria for patellar resurfacing. J Bone Joint 
Surg Br 1992; 74: 745-8.

12. Cameron HU. Comparison between patellar resurfacing 
with an inset plastic button and patelloplasty. Can J 
Surg 1991; 34: 49-52.

13. Maculé F, Sastre S, Lasurt S, Sala P, Segur JM, Mallofré C. 
Hoffa's fat pad resection in total knee arthroplasty. Acta 
Orthop Belg 2005; 71: 714-7.

14. Lehner B, Koeck FX, Capellino S, Schubert TE, Hofbauer 
R, Straub RH. Preponderance of sensory versus sympa-

Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 17, Nr 4, december 2010 ■   163

Hans-Peter W. van Jonbergen, Lex F.W. Barnaart en Cees C.P.M. Verheyen   ■



 Vol
 17

dec
  ’10

thetic nerve fibers and increased cellularity in the in-
frapatellar fat pad in anterior knee pain patients after 
primary arthroplasty. J Orthop Res 2008; 26: 342-50.

15. Wojtys EM, Beaman DN, Glover RA, Janda D. Innervation 
of the human knee joint by substance-P fibers. 
Arthroscopy 1990; 6: 254-63.

16. Moati JC, Zucman J. Place de la dénervation rotulienne 
dans le traitement des chondropathies fémoro-patellai-
res. Rev Chir Orthop 1987; 73: 126-9.

17. Maralcan G, Kuru I, Issi S, Esmer AF, Tekdemir I, Evcik 
D. The innervation of patella: anatomical and clinical 
study. Surg Radiol Anat 2005; 27: 331-5.

18. Vega J, Golano P, Perez-Carro L. Electrosurgical arthrosco-
pic patellar denervation. Arthroscopy 2006; 22: 1028-3.

19. Keblish PA, Varma AK, Greenwald AS. Patellar resurfa-
cing or retention in total knee arthroplasty. A prospecti-
ve study of patients with bilateral replacements. J Bone 
Joint Surg Br 1994; 76: 930-7.

20. Pellengahr C, Maier M, Müller PE, Dürr HR, Schulz C, 
Zysk S, et al. Surgical and anatomic parameters influ-
encing femoropatellar pain in total knee arthroplasty. 
European Journal of Trauma 2002; 28: 242-6.

21. Kim TH, Lee DH, Bin SI. The NexGen LPS-flex to the knee 

prosthesis at a minimum of three years. J Bone Joint 
Surg Br 2008; 90: 1304-10.

22. van Hemert WL, Senden R, Grimm B, Kester AD, van der 
Linde MJ, Heyligers IC. Patella retention versus replace-
ment in total knee arthroplasty; functional and clinime-
tric aspects. Arch Orthop Trauma Surg 2009; 129: 259-65.

23. Seo SS, Ha DJ, Kim CW, Choi JS. Effect of posterior 
condylar offset on cruciate-retaining mobile TKA. 
Orthopedics 2009; 32: 44-8.

24. Saoud AMF. Patellar denervation in non-patellar resurfa-
cing total knee arthroplasty. Pan Arab J Orth Trauma 
2004; 8: 25-30.

25. The Swedish Knee Arthroplasty Register - Annual Report 
2009. Lund: Wallin & Dalholm AB, 2009.

26. Phillips AM, Goddard NJ, Tomlinson JE. Current tech-
niques in total knee replacement: results of a national 
survey. Ann R Coll Surg Engl 1996; 78: 515-20.

27. Sprague S, Quigley L, Bhandari M. Survey design in or-
thopaedic surgery: getting surgeons to respond. J Bone 
Joint Surg Am 2009; 91: 27-34.

28. Oh IS, Kim MK, You DS, Kang SB, Lee KH. Total knee ar-
throplasty without patellar resurfacing. Int Orthop 2006; 
30: 415-9.

Met veertien orthopedische vakspecialisten uit alle delen van Nederland hebben we 

onze krachten gebundeld in Bewegingsvisie. Wat ons bindt, is onze persoonlijke 

aanpak. We luisteren goed naar de gebruikers van onze producten en werken nauw 

samen met behandelende artsen, de leveranciers van materialen en producten en 

de zorgverzekeraars. Zo kunnen we onze producten precies op iedere specifieke 

behoefte afstemmen. Samenwerken in Bewegingsvisie betekent natuurlijk ook dat 

we onze passie voor het vak kunnen delen. We streven allemaal naar voortdurende 

verbeteringen van onze producten en verdere optimalisering van onze diensten. 

Alle vakmensen van Bewegingsvisie brengen hun eigen specialisme mee en zo zijn 

we van alle markten thuis. En omdat we overal in Nederland gevestigd zijn, zijn we 

altijd in de buurt te vinden. Zo combineren we bij Bewegingsvisie de voordelen van 

een landelijke, vooruitstrevende organisatie met die van persoonlijke, vakkundige 

benadering dichtbij huis.

• www.bewegingsvisie.nl

• info@bewegingsvisie.nl

• 0900 - 225 54 51

■   Wel of geen circumpatellaire diathermie bij een totale knie: resultaten van een landelijke enquête 



Vol
 17

dec
  ’10

Inleiding

Fysieke kindermishandeling vormt zowel in Neder-
land als internationaal een belangrijke, maar vaak 
niet onderkende oorzaak van letsel bij kinderen en 
is daarmee een belangrijk maatschappelijk pro-
bleem.
Bij kindermishandeling kan een onderscheid worden 
gemaakt in fysieke, lichamelijke mishandeling, 
seksueel misbruik, emotionele mishandeling, fysieke 
verwaarlozing, verwaarlozing van het onderwijs en 
emotionele verwaarlozing. In 2007 werden tussen 
de 107.000 en 170.000 kinderen slachtoffer van 
mishandeling en overleden er 50 kinderen aan de 
gevolgen hiervan (cijfers afkomstig uit CBS 2007). In 
19,3% van de gevallen ging het hierbij om fysieke 
mishandeling. Omdat een groot deel van de gevallen 
van kindermishandeling niet of niet tijdig onderkend 
worden, werd op 4 september 2008 de meldcode 
voor kindermishandeling door de Koninklijke Neder-
landse Maatschappij voor Geneeskunde (KNMG) 
aangescherpt (tabel 1). In tegenstelling tot eerder 
gangbaar beleid:“zwijgen tenzij”, wordt er van 
artsen, maar ook van andere betrokken hulpver-
leners, nu een actieve participatie gevraagd bij 
het detecteren van kindermishandeling. Bij een 
vermoeden van kindermishandeling behoort er 
actief contact gezocht te worden met het Advies en 
Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en of collega 
om dit vermoeden te staven, zodat verdere hulpver-
lening voor kind en ouders in gang gezet kan worden.  

Deze actievere rol van hulpverleners bij het 
opsporen van kindermishandeling heeft er toe 
geleid dat op vele eerste hulp afdelingen van zie-
kenhuizen, waar m.n. de gevolgen van fysieke mis-
handeling zichtbaar worden, SPUTOVAMO formulie-
ren worden gebruikt om de waarschijnlijkheid van 
fysieke mishandeling als bron van het letsel in te 
schatten. Met name anamnestische gegevens, het 
lichamelijk onderzoek en gegevens betreffende 
eerdere bezoeken aan de eerste hulp spelen bij 
deze risico inschatting een belangrijke rol. 

Daarnaast zijn er echter enkele specifieke fracturen 
en fractuur patronen welke sterke verdenking geven 
op kindermishandeling als oorzaak van het letsel. 

Kenmerkende fracturen voor kindermishandeling

Joris J.W. Ploegmakers en Robert Wagenmakers

In Nederland worden jaarlijks ongeveer 107.000 tot 170.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling; in 2007 
leiden 50 gevallen van fysieke kindermishandeling zelfs tot de dood. Vele gevallen van kindermishandeling worden 
niet of te laat onderkend. Derhalve wordt bij ieder kind met een letsel alertheid naar de mogelijkheid van kindermis-
handeling als oorzaak van het letsel gevraagd. Naast anamnestische gegevens zijn er een aantal fracturen die relatief 
uniek zijn bij voornamelijk hele jonge mishandelde kinderen Aan de hand van een casus presenteren we u een derge-
lijke fractuur en bespreken we enkele andere kenmerkende fracturen.
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5b*
Monitoring hulp

Verzamel aanwijzingen
en leg vast in dossier

Reële kans
op schade

Risico
af te wenden

Mishandeling 
(mogelijk) niet gestopt

* Zwarte stappen zijn verplichte stappen!

Acute situatie? Schakel direct RvdK of politie in!

4
Zonodig overleg

betrokken professio-
nal(s)

5a*
Melding bij AMK

1*
Onderzoek

2*
Advies AMK

en eventueel
collega

3
Zo mogelijk

gesprek ouders
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Doordat deze fracturen zelden gezien worden bij 
andere vormen van inwerkend geweld en een gevolg 
zijn van het specifieke letselmechanisme op basis van 
mishandeling kunnen zij als hoog specifek voor kin-
dermishandeling worden beschouwd. deze breuken 
zelden gezien bij andere vormen van inwerkend 
geweld en kunnen daardoor als pathognomonisch 
voor kindermishandeling worden beschouwd.
Naar aanleiding van een casus in het Universitair 
Medisch Centrum Groningen (UMCG) en de recent 
veranderde meldcode, willen wij deze specifieke af-
wijkingen die bij kunnen dragen kindermishandeling 
op het spoor te komen onder uw aandacht brengen. 

Casus

Een 17 maanden oud meisje E werd door haar 
moeder op de spoedeisende hulp van het UMCG 
binnengebracht. Volgens moeder zou haar doch-
tertje diezelfde avond omstreeks 19:00 uur, buiten 
de aandacht van haar ouders, achterover van de 
trap zijn gevallen. De betreffende trap was niet 
voorzien van een traphekje. Na de val zou E niet 
buiten bewustzijn zijn geweest, maar geleidelijk 
wel suffer zijn geworden. Moeder legde haar in 
bed en ging regelmatig kijken. Omstreeks 22:00 
uur begon patiënte opnieuw te huilen en gaf pijn 
aan in het linker been. Patiënte weigerde het 
linker been te belasten. Hierop volgde telefo-
nisch overleg tussen moeder en de dienstdoende 
huisarts, welke patiënte en haar moeder om 23.00 
uur met een ambulance naar de spoedeisende hulp 
afdeling liet gaan. Onafhankelijk van elkaar namen 
in de tussentijd zowel de betrokken huisarts, als 
de buren van het gezin telefonisch contact op met 
de spoedeisende hulp afdeling om hun vermoeden 

van kindermishandeling uit te spreken. Daarnaast 
kwam naar voren dat er relationele problemen 
bestonden tussen de ouders, waarbij de vader zich 
vaak agressief uitte en zijn echtgenote zou slaan. 
Ook waren er reeds diverse hulpverlenende instan-
ties bij het gezin betrokken, echter na een melding 
van de grootouders bij het AMK was het nog niet tot 
een afspraak gekomen. 

Bij onderzoek werd een vrolijk, alert en adequaat 
reagerend kind gezien. Patiënte weigerde het 
linker been te belasten. Controles van de vitale 
parameters waren ongestoord. Verder lichamelijk 
onderzoek toonde een drukpijnlijke weke delen 
zwelling rondom het linker oog, zonder visus stoor-
nissen. Onderzoek van de linker onderste extre-
miteit liet een ongestoorde heup- en kniefunctie 
zien. Er waren geen afwijken zichtbaar aan de 
linker enkel, diffuus drukpijlijk, met een functie-
beperking dorsaal flexie van 0° en een plantair-
flexie van 20°. Neurovasculair bestonden er geen 
afwijkingen. Overig lichamelijk onderzoek toonde 
geen afwijkingen, en met name geen aanwijzingen 
voor oude hematomen over de romp of extremitei-
ten. Aanvullend röntgenologisch onderzoek van het 
linker boven- en onderbeen (figuur 1 a en b) liet 
een onvolgroeid skelet zien passend bij de leeftijd. 
Proximaal in het femur zijn sclerotische groei lijnen 
zichtbaar (Park Harris growth arrest lines1). In het 
distale deel van de tibia is posterieur een metafy-
saire fractuur zichtbaar (detail figuur 2 a en b). 

Patiënte kreeg een bovenbeensgispsspalk, welke 
na 5 dagen werd vervangen door een circulair on-
derbeensgips voor 2 weken. Door de anamnese, de 
meldingen van huisarts en buren en de betrokken-

A B

A B

Figuur 1. Screenende röntgenopname 
a) anteroposterieure opname van het linker been 
b) laterale opname van het linker been

Figuur 2. Uitvergroting van de beenopname van de 
linker enkel a) AP opname met mediaal boven de groei-
schijf van de tibia een cortex onderbreking b) Laterale 
opname, posterieur boven de groeischijf van de tibia 
een cortex onderbreking
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heid van hulpinstanties, bij een dubieuze oorzaak 
van deze metafysaire fractuur, ontstond er een 
sterke verdenking op kindermishandeling. Er werd 
derhalve, zoals gangbaar in het UMCG in dergelijke 
situaties, een kinderarts geconsulteerd. Deze nam 
patiënte op ter nadere evaluatie en om voor E een 
veilige situatie te creëren. Tijdens deze opname 
werd het skelet verder röntgenologisch in kaart 
gebracht om op deze manier eventueel eerder 
doorgemaakte fracturen te detecteren. Deze 
konden niet worden aangetoond.

Een geconsulteerde oogarts constateerde een pe-
riorbitaal hematoom zonder verdere afwijkingen. 
Het AMK adviseerde tot melding van kindermis-
handeling en besloot betreffende casus voor te 
leggen aan de raad van kinderbescherming. Tot 
de uitspraak van de raad van kinderbescherming 
lag E opgenomen op de kinderafdeling. De raad 
van kinderbescherming legde casus voor aan de 
kinderrechter die kinderbeschermende maatre-
gelen noodzakelijk achte. Uiteindelijk werd E uit 
huis geplaatst en opgevangen in een gastgezin. 
Verdere poliklinische controles hebben daardoor 
elders plaatsgevonden. Uiteindelijk is de metafy-
saire tibia fractuur fraai genezen (Figuur 3 a en b) 
zonder functie verlies.

Discussie

Bij 11 tot 55%2,3 van de fysiek mishandelde kinderen 
wordt een fractuur geconstateerd. Naast contusies 
vormen fracturen de meest voorkomende uitingen 
van fysieke kindermishandeling. In 76% van de 
gevallen lokaliseert de fractuur zich in een van 
de lange pijpbeenderen, in 8% zijn de de ribben 
gebroken en in 8% betreft het de schedel.2,4,5 Een 
aantal van deze fracturen kunnen door het spe-
cifieke inwerkende geweld op het jonge skelet 
m.o.m. als pathognomisch voor fysieke kindermis-
handeling worden beschouwd. Het gaat hierbij met 
name om metafysaire- en ribfracturen bij kinderen 
jonger dan 18 maanden.3,4,5

Metafysaire fracturen worden, naar men vermoedt, 
slechts bij minder dan 39 tot 50% van de fysiek mis-
handelde kinderen jonger dan 18 maanden ontdekt 
en lokaliseren zich meestal in het distale femur, 
de proximale tibia, de distale tibia of de proximale 
humerus.2,3,4 Zij ontstaan door loodrecht op de 
lengteas van lange pijpbeenderen inwerkend 
geweld, zoals bij een kind dat opgepakt en ver-
volgens door elkaar geschud wordt. Omdat een 
kind op jonge leeftijd zijn extremiteiten nog niet 
voldoende door adequate spierspanning kan be-
schermen als het opgepakt en door elkaar geschud 

wordt, treden als gevolg hiervan forse schuifkrach-
ten op. Deze schuifkrachten treden op in de provi-
sionele ossificatie zone van de metafyse (gelegen 
direct onder de epiphyse) en kunnen aanleiding 
geven tot het ontstaan van microfracturen. Deze 
micro-fracturen kunen zich uiteindelijk organise-
ren tot een trans-metafysaire fractuur, welke ook 
wel Classic Metaphyseal Lesion (CML) of Bucket 
Handle Fracture wordt genoemd2,3,6,8) (figuur 4). 
De trans-metafysaire fractuur ontstaat juist su-
bepiphysair, dit is de zone waar primair spongieus 
bot wordt gevormd en mineralisatie plaats vindt 
en niet de hypertrofe cartilagineuze zone van 
de physe, welke door Salter en Harris beschre-
ven werd in hun publicatie over classificatie van 
physaire fracturen.2,3,6,7,8,9 Typisch aan deze breuk 
is dat aan de corticale zijde (circumferent) de 
afstand tot de physe groter is dan centraal, waar de 
fractuur lijn bijna de physe raakt. Röntgenologisch 
kan dit er afhankelijk van de opname, als een 
“bucket handle” fracture uitzien, dan wel een 
“corner” fractuur. De physe doet zelden mee met 
de fractuur en het periost is meestal niet gelace-
reerd is. Er ontstaan slechts zelden een fractuur 
haematoom. In de regel gaan trans-metaphysaire 
fracturen niet gepaard met angulaire afwijkin-

Figuur 3. a) anteroposterieure opname van het linker 
onderbeen, consolidatie van de fractuur boven de dis-
tale physe van linker tibia b) laterale opname van het 
linker onderbeenbeen, consolidatie van de fractuur 
boven de distale physe van linker tibia

A B
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gen, mochten deze toch aanwezig zijn dan zal per 
locatie van de fractuur en betreffende de physe 
beoordeeld dienen te worden wat acceptabel is 
voor een conservatieve behandeling en wat niet. 
Voor het remodelleren van distale metaphysaire 
tibia fracturen zou bij een kind jonger dan 8 jaar 
een angulatie van 5° valgus; 10° varus; 10° ante-
curvatie en 5° recurvatie acceptabel zijn voor een 
conservatieve behandeling.10 De gevonden Park 
Harris growth arrest lijnen in het femur links zijn 
transverale hyperdense lijnen vaag zichtbaar in 
het metafysaire en diafysaire deel van de lange 
pijpbeenderen. Deze zijn in zijn algemeenheid 
een gevolg van herstel na lokaal vertraagde lon-
gitudinale groei van de physe, als gevolg van im-
mobilisatie of gegeneraliseerde ziekte. Ze worden 

niet direct veroorzaakt door een letsel. Oorzaken 
van groeistoornissen zijn grossomode in te delen 
in metabool (ondervoeding); infectieus; immobili-
satie (trauma)1 waardoor mogelijk secundair een 
relatie met verwaarlozing of mishandeling toch 
gelegd zou kunnen worden. 
Ook ribfracturen bij kinderen jonger dan 2 jaar, 
zonder metabole aandoeningen, kunnen als patho-
gnomonisch voor mishandeling worden beschouwd. 
Dit geldt met name wanneer het de eerste rib 
betreft. Ribfracturen worden gezien bij 35 tot 60% 
van de mishandelde kinderen.2,3,4,5,6,11 Zijn er bij 
een kind meerdere ribfracturen aanwezig dan is dit 
in 100% specifiek voor een toegebracht letsel.3 Rib 
fracturen lijken röntgenologisch minder vaak voor 
te komen hoewel deze tijdens verricht postmortem 
onderzoek duidelijk vaker aan het licht kwamen.12 
Door de plastische deformiteit van de thorax zal bij 
jonge kinderen door inwerkend geweld niet gemak-
kelijk een ribfractuur ontstaan. Wanneer de thorax 
echter met twee handen wordt omvat en vervol-
gens gecomprimeerd en geschud (Figuur 5) kan ter 
plaatse van de posterieure aanhechting van de rib 
met het wervellichaam de rib over het processus 
transversus geheveld worden, waardoor de ventrale 
cortex van de posterieure ribboog breekt. 
Bovendien kan door inwaartse compressie kracht 
de rib anterieur breken ter plaatse van de coste-
ochondrale overgang. De ruimte die dan ontstaat 
kan het laterale deel van de rib breken. Doordat 
de kracht vaak met beide handen wordt uitgeoe-
fend is er een symmetrisch patroon over een groot 
oppervlak waardoor meerdere ribben breken op 
dezelfde plaatsen en vaak bilateraal.2,3,6,11

Ook fracturen op andere plaatsen in het skelet 
kunnen het resultaat zijn van fysieke kindermis-
handeling. Deze kunnen echter niet zo specifiek 
aan een voor kindermishandeling specifiek letsel-
mechanisme gekoppeld worden als de hierboven 
beschreven metafysaire- en ribfracturen.2,11 
Enkele voorbeelden hiervan zijn de transphysaire 
humerale fractuur,13 schedelfracturen, femur- en 
tibia fracturen. Ditzelfde geldt voor het optreden 
van meerdere fracturen op verschillende plaatsen 
in het lichaam.3,13 Ook in deze gevallen dient de 
mogelijkheid van kindermishandeling als oorzaak 
van de fractuur overwogen te worden en zal een 
zorgvuldige anamnese en uitgebreid lichamelijk 
onderzoek moeten worden uitgevoerd om de mo-
gelijkheid van kindermishandeling in te schatten.
Tot het aanvullend onderzoek bij een kind verdacht 
van mishandeling wordt naast anamnese en uit-
gebreid lichamelijk onderzoek, door de literatuur 
een skelet serie en botscan geadviseerd,2,3,4,5,12 
om fracturen op te sporen gezien beide de sensi-
tiviteit verhogen. Daarnaast dienen metabole aan-

Figuur 4. Schematische weergave van een groeischijf. 
Pijlen representeren de “shear forces” op de provi-
sionele ossificatie zone, met daarin aangegeven de 
“Classic Metaphyseal Lesion” (CML) of “Bucket Handle 
Fracture” (BHF)

A
B
C
D

Epiphyse

Physe

Metaphyse

CML/BHF

Figuur 5. Dwarsdoorsnede van een thorax van een kind. 
L representeren de longen, H het hart en de pijlen 
geven de lokaties van de fractuur aan in de ribben
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doeningen als osteogenesis imperfecta, rachitis, 
collageen deficiënties te worden uitgesloten door 
metabole, biochemische en zo nodig genetische 
onderzoek.14

Naast het diagnostiseren na een trauma van kinder-
mishandeling, waarbij de juiste instanties worden 
gevraagd patiënt mede te behandelen, is vooral bij 
mishandelde kinderen zaak er voor te zorgen dat de 
ingestelde behandeling ook goed wordt uitgevoerd 
en de continuïteit van zorg wordt gewaarborgd. 
Bij een wilsonbekwaam kind dat door de raad van 
Kinderbescherming uit huis geplaatst wordt kan de 
huisarts niet langer een coördinerende zorgtaak op 
zich nemen. Doordat de continuïteit van zorg niet 
altijd gewaarborgd kan worden door het primaire 
opvangende centrum en huisarts, is overdracht aan 
betrokken instanties een belangrijk onderdeel van 
behandeling, als mede controle en verzorging van 
het aangebracht letsel.
Bij twijfel of vermoeden van kindermishande-
ling wordt de behandelend arts verplicht advies 
te vragen aan het AMK en wordt geadviseerd een 
kinderats of vertrouwensarts te consulteren zoals 
beschreven in de nieuwe meldcode. Naast de extra 
handelingen biedt de nieuwe meldcode ook houvast 
en bescherming, omdat het tuchtrecht de code als 
uitgangspunt hanteert. De code bevat een helder 
Stappenplan (tabel 1) voor artsen hoe te handelen 
bij (vermoedens van) kindermishandeling wat 
tevens door dubieuze fracturen zoals hierboven 
beschreven kan worden gestaafd. 

Abstract

In the Netherlands about 107,000 to 170,000 children 
become a year victim of child abuse, in 2007 about 50 cases 
of physical abuse of children resulted in death.
Physical child abuse can be presented like any form of injury 
or trauma usually seen in pediatric traumatology.
However some observed injuries are relative unique for espe-
cially very jung maltreated children and therefore suggestive 
for physical child abuse. As suggestive considered fractures 
are rib fractures, methaphysis fractures and compression 
fractures of the spine. This depends on the epidemiology of 
the normal population of trauma patients and the pathophy-
siology of the trauma related mechanism of child abuse.
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Selectie van de verslagen van de NOV Najaars-
vergadering op 14 en 15 oktober 2010 te Veldhoven

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

Introductie
De resultaten van de Reverse Schouder Prothese 
(RSA) zijn in het algemeen bevredigend, echter 
de actieve Range of Motion is vaak niet optimaal. 
Doel van deze studie: kinematische en klinische 
evaluatie van de RSA om een beter inzicht te ver-
krijgen in het glenohumerale bewegingspatroon.

Patient en methode
Tijdens drie actieve ROM taken (anteflexie, 
abductie, axiale rotatie) werd het bewegingspa-
troon van 31 patiënten met een RSA (35 schouders, 
19 primair en 16 revisie) gemeten. Gemiddelde 
leeftijd 71±8 jaar (range 58-85). Gemiddelde 
follow-up 23±14 maanden (4-63). Kinematische 
analyse werd verricht met een 3D electromag-
netisch volgsysteem (“Flock of Birds”). Klinische 
evaluatie bestond uit de pre- en postoperatieve 
Constant score, DASH-score, SST, aanwezigheid van 
de m.teres minor, de acromion-prothese afstand 
en opgetreden complicaties.

Resultaten
Primair geplaatste protheses hebben een significant 
betere actieve glenohumerale beweeglijkheid dan 
revisies voor anteflexie (71±18º vs 53±26º, p<0.05), 

Inleiding en vraagstelling
De open laterale release wordt gezien als ‘gouden 
standaard’ voor de operatieve behandeling van een 
posttraumatische contractuur van de elleboog.
Recent is de arthroscopische arthrolyse van de 
elleboog geïntroduceerd als nieuwe behandelme-
thode. In deze studie zijn 27 patiënten prospectief 
vervolgd na een arthroscopische arthrolyse.

Methode
Prospectieve cohort studie.

abductie (64±15º vs 46±24º, p<0.05) en exorota-
tie (31±25º vs 13±16º, respectievelijk p<0.05). 
Constant score verbeterde voor de hele groep van 
24 (5-47) tot 50 (8-87) (p<0.001), primaire groep 
van 28 (13-47) tot 60 (8-87) (p<0.001) en revisies 
van 20 (5-47) tot 38 (11-73) (p<0.001). Geen signifi-
cante correlatie tussen de actieve bewegelijkheid 
en de acromion-prothese afstand. Vijf schouders 
met een afwezige m.teres minor hebben geen 
significant verminderde exorotatie. Tien compli-
caties: 5 dislocaties, 1 infectie, 1 hematoom, 1 
acromiale fractuur en 2 loslatingen van prothese-
componenten.

Conclusie
De actieve bewegingsuitslag is beter in primair 
geplaatste protheses en dit verschil vindt gleno-
humeraal plaats. In alle patiënten is de Constant 
score significant verbeterd. Er zijn geen klinische 
parameters die het verschil tussen beide groepen 
kunnen verklaren.

T.D.W.Alta, J.M.H. Bergmann, T.W.J. Janssen, 
D.H.E.J. Veeger, B. J Burger, W.J. Willems
Oosterpark 9, 1091 AC Amsterdam, tdw.alta@yahoo.com

Inclusie criteria: 
-  leeftijd tussen 18 en 65
-  conservatieve behandeling gedurende 1 jaar 
-  symptomatische contractuur met verlies van 20 

graden extensie en/of flexie.

Exclusie criteria:
-  actieve infectie rond de elleboog
-  contractuur in pro- en/of supinatie richting
-  niet in staat het postoperatieve behandel protocol 

te volgen.

Kinematische en klinische evaluatie van schouderfunctie na een primaire 
en revisie reversed-schouderprothese

Arthroscopische arthrolyse van post-traumatische contracturen van de 
elleboog
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In 2006 en 2007 zijn 27 patiënten (gem. 42(18-65) 
jaar, 17 vrouwen) met een contractuur van de 
elleboog geincludeerd. Range of motion (ROM), 
Elbow Function Assessment (EFA) en de Visual 
Analogue Scale (VAS) werden bepaald preopera-
tief en na 3/12/24m postoperatief. De postope-
ratieve behandeling bestond uit 3 dagen opname 
met CPM en fysiotherapie in thuissituatie volgens 
protocol. Statistische analyse werd gedaan middels 
een gepaarde student T test; verschillen werden 
benoemd als significant als p< 0,05.

Resultaten
Pre-operatief bedroeg de gemiddelde flexie 123°(SD 
8), de gemiddelde extensie 24°(SD 9) en de totale 
ROM 99°(SD 11). Postoperatief is dat verbeterd naar 
respectievelijk 133°(SD 5), 7°(SD 6) en 125°(SD 10).

Inleiding
Het gebruik van metal-on-metal heupprotheses 
leidt tot meetbare concentraties Cobalt en Chroom 
in het bloed van patiënten. Er bestaan nog geen 
publicaties over eventueel meetbare concentra-
ties metaalionen in moedermelk na een dergelijke 
heupprothese.

Methode
Wij hebben op verschillende tijdstippen de con-
centraties aan metaalionen in bloed, urine en 
moedermelk gemeten, bij een patiënte na een 
metal-on-metal heupprothese in verband met een 
pathologische collum femoris fractuur (chondro-
blastoom).

Resultaten
De concentraties aan Cobalt en Chroom ionen 
in moedermelk en urine zijn niet verhoogd in de 
vroege (<5 dagen postoperatief), middel (5-70 
dagen postoperatief) en late (>70 dagen postope-
ratief) follow up.
In serum zijn de concentraties aan Cobalt en 
Chroom verhoogd in zowel de vroege, middel als 

Introductie
Latissimus dorsi transpositie bij een massale cuff 
laesie van de schouder Inleiding: Een massale cuff 
laesie is een niet zo zeldzame aandoening van de 
schouder. Wanneer een conservatieve behandeling 

De gemiddelde EFA liet een verbetering zien van 
69(SD 4) preoperatief naar 91(SD 4) postopera-
tief. De postoperatieve resultaten na 3, 12 and 24 
maanden verschillen niet significant.
Complicaties: 1 oppervlakkige portal infectie.

Conclusie
Arthroscopische arthrolyse van de elleboog is een 
betrouwbare behandeling bij patiënten met een 
post-traumatische contractuur van de elleboog.

I. Cefo, D. Eygendaal
Amphia Ziekenhuis, Molengracht 21,4818 CK Breda, 
Irma.cefo@gmail.com

late follow up. In serum zijn de concentraties aan 
Molybdeen ionen verhoogd in de vroege follow 
up, maar nemen ze daarna af tot preoperatieve 
waarden en zijn ze in de middel en late follow up 
niet meer verhoogd.
De concentraties aan Molybdeen ionen in moeder-
melk en urine zijn verhoogd in zowel de vroege, 
middel als late follow up.

Conclusie
Een metal-on-metal heupprothese leidt tot een 
verhoogde concentratie aan Molybdeen in moeder-
melk. Er werden geen verhoogde concentraties aan 
Cobalt en Chroom in moedermelk gemeten.
Naast de bekende, reeds eerder gepubliceerde 
verhoogde concentraties aan Chroom en Cobalt in 
bloed, hebben wij geen verhoogde concentraties 
aan Chroom en Cobalt in urine gevonden na im-
plantatie van een metal-on-metal heupprothese.

R. Nelis , T. Gosens, J. de Waal Malefijt, Y. Kluiters
Hilvarenbeekseweg 60, 5022 GC Tilburg, 
r.nelis@elisabeth.nl

niet het optimale resultaat behaald, is een operatie-
ve interventie de meest geschikte behandelingsme-
thode. Dikwijls echter is het primair hechten van de 
afgescheurde pezen niet mogelijk. Een transpositie 
van de m. latissimus dorsi kan dan uitkomst bieden.

Metaalionen in bloed, urine en moedermelk na implantatie van een 
metal-on-metal heupprothese

Latissimus dorsi transpositie bij een massale cuff laesie van de schouder
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Inleiding
Heupfracturen vormen een groot gezondheidspro-
bleem voor ouderen. Ongeveer 90% van de heup-

Methode
16 patiënten met minimaal 2 aangedane rotator-
cuff spieren ondergingen een latissimus dorsi 
transpositie en werden klinisch onderzocht met 
een gemiddelde follow-up van 26 maanden. De 
patiënten populatie bestond uit 5 vrouwen en 11 
mannen, met een gemiddelde leeftijd van 60 jaar. 
Bij 4 patiënten was er sprake van een aangedane 
m. subscapularis preoperatief.

Resultaten
Werden gescoord aan de hand van de Constant Score 
en de Oxford Schouder Score. Migratie van de hume-
ruskop werd radiografisch vastgesteld. Resultaten: 
De gemiddelde relatieve Constant Score verbeter-
de van 39,1% preoperatief naar 63,3% postopera-
tief (p=0,001). Pijn verbeterde van 4,3 naar 10,0 
punten (0-15 punten) (p=0,008). Anteflexie verbe-
terde van 78,8° naar 105,8° graden, abductie van 

Introductie
De toenemende mate van plaatsing van schouder 
protheses leidt onverhoopt tot meer revisie 
chirurgie. Doel van deze studie: evaluatie van de 
resultaten van 14 jaar revisie schouder prothesio-
logie in het OLVG.

Patient en methode
Van juli 1994 tot juli 2008 werd bij 39 patiënten (9 
mannen, 30 vrouwen) (40 schouders: 33 hemi en 
7 totale schouderprotheses) een revisie operatie 
verricht. Gemiddelde leeftijd ten tijde van de 
revisie 68±10 jaar (range 43-84). Gemiddelde 
follow-up 62±32 maanden (21-130). Klinische 
evaluatie bestond uit de reden voor de revisie, pre- 
en postoperatieve Constant scores, DASH-score, 
Simple Shoulder Test, Oxford Shoulder Score, SF-36 
en opgetreden complicaties.

Resultaten
In 11(27,5%) casus werd een Totale Schouder 
Prothese (TSP) gebruikt voor de revisie, 3 (7,5%) keer 
werd alleen een glenoid component toegevoegd 
en 25 (62,5%) keer een Reverse Schouder Prothese 

fracturen wordt veroorzaakt door een val (Cumming 
en Klineberg, 1994). Verwacht wordt dat heupfrac-
turen voorkomen kunnen worden door ouderen te 

74,3° naar 105,8° graden. De exorotatie verbeter-
de met 26,2%, de endorotatie met 8,1%. Abductie 
kracht verbeterde met 1 kg. Bij 9 patiënten was 
er depressie van de humeruskop aantoonbaar, bij 
5 patiënten bleef de hoogstand ongewijzigd. 3 van 
de 4 patiënten met een aangedane subscapularis 
behielden postoperatief een matige functie.

Conclusie
Een latissimus dorsi transpositie heeft een sig-
nificant positief effect op pijnlijke en afunctio-
nele schouders met een massale cuff laesie. Een 
vereiste voor deze behandeling is een intacte sub-
scapularis.

A.A. Weening, W.J. Willems
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Afdeling Orthopedie, 
Postbus 95500, 1090 HM Amsterdam, w.j.willems@olvg.nl

(RSP). Reden van de revisie: cuff-pathologie n=18 
(45%), infectie n=4 (10%), glenoid problematiek 
n=10 (25%), humerale problematiek n=5 (12,5%) en 
pijn eci n=3 (7,5%). De Constant score verbeter-
de van 21±12 (2-56) naar 40±19 (6-73) (p<0,001). 
Postoperatieve DASH-score was 59,9±20,6 (12,5-
90), SST 4±4 (0-13), OSS 32,0±11,4 (15-55) en SF-36 
was 32,8±21,1 (3,7-91,9). Er traden achttien com-
plicaties op: 7 luxaties, 4 infecties, 2 fracturen, 1 
patient met PAO, 1 delier en 3 component loslatin-
gen (2 glenoid en 1 humerale component) waarvoor 
re-revisie.

Conclusie
Revisie schouder prothese chirurgie gaat gepaard 
met een hoog percentage complicaties, leidt tot 
een matig tot redelijk postoperatief resultaat en 
heeft, aangezien de rotator-cuff vaak insufficiënt 
is, met de reverse schouder prothese een nieuwe 
dimensie gekregen.

T.D.W. Alta, B.P. Hartel, M.E. Sewnath, W.J. Willems
Oosterpark 9, 1091 AC Amsterdam, tdw.alta@yahoo.com

Ouderen kunnen judovaltechnieken leren waardoor de impactkracht op de 
heup vermindert

Klinische Evaluatie van Veertien Jaar Revisie Schouder Prothese Chirurgie
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Inleiding en vraagstelling
Orthopedische chirurgen gespecialiseerd in re-
surfacing heupprotheses (RHA) komen regelma-
tig in aanraking met patiënten met een sterke 
voorkeur voor dit implantaat. Het doel van deze 
studie was om potentiële invloed van voorkeurs-
bias op klinische resultaten en tevredenheid aan 
te tonen.

Methode
De klinische resultaten van 28 patiënten uit een 
gerandomiseerd onderzoek met een toegewezen 
RHA (RCT-groep) werden vergeleken met die van 
een cohort van 22 patiënten met een duidelijke 
voorkeur voor een RHA en weigering van deelname 
aan een trial (voorkeursgroep). Patiënten werden 
allen prospectief gescoord op Harris Hip Score 
(HHS), Oxford hip score (OHS), University of 
California at Los Angeles activity scale (UCLA), 
Short Form 12 (SF-12) en patiënt tevredenheid.

Resultaten
Beide groepen hadden na 12 maanden een hoge 
tevredenheidscore van respectievelijk 97/100 voor 
de voorkeursgroep en 93/100 voor de RCT-groep. 

leren veilig te vallen. Experimentele studies met 
ervaren judoka’s (Groen et al., 2007) en gezonde 
jongeren (Weerdesteyn et al., 2008) lieten zien 
dat judovaltechnieken de impactkracht op de heup 
verminderen. Het doel van deze studie was om te 
bepalen of ook oudere personen judovaltechnieken 
kunnen leren en of hierdoor de impactkracht op de 
heup vermindert.

Methode
Vijfentwintig gezonde 60-plussers (6 mannen en 
19 vrouwen) hebben deelgenomen aan een judo-
valtraining bestaande uit 5 bijeenkomsten. Tijdens 
de metingen, voor en na de valtraining, werd de 
judoval 5 keer uitgevoerd vanuit een knielende 
startpostitie op een krachtenplatform die bedekt 
was met judomatten. Tijdens elke val werden de 
impactkracht op de heup en de 3-D kinematica 
data verzameld. Twee judo-experts beoordeelden 
de uitvoering van de judoval. Angst voor vallen 
werd gemeten met een VAS-schaal.

Ondanks de hogere score van de voorkeursgroep, 
was dit verschil niet statistisch significant. De 
HHS, OHS en UCLA waren preoperatief gelijk en 
vertoonde een vergelijkbare significante postope-
ratieve verbetering (p<0,001). De voorkeursgroep 
had preoperatief een significant lagere score op 
het mentale onderdeel van de SF-12 score (p=0,03) 
met een significant hogere postoperatieve toename 
in dezelfde score (p=0,03).

Conclusie
Deze studie laat geen duidelijke invloed van voor-
keursbias op klinische resultaten en tevredenheid 
zien. Het verschil in mentale SF-12 deelscore sug-
gereert dat er een verschil in psychologisch profiel 
aanwezig kan zijn tussen patiënten met en zonder 
voorkeur voor een RHA.

P. Bisseling, J.M.H. Smolders, A. Hol, J.L.C. van Susante
Maatschap Orthopedie, Rijnstate Ziekenhuis, Postbus 9555, 
6800 TA Arnhem, PBisseling@Alysis.nl

Resultaten
Na de training was de uitvoering van de judoval 
verbeterd met een gemiddelde score van 1.6 op een 
tienpuntsschaal (p<0.001). De impactkracht op de 
heup was verminderd met 8% (p=0.016). De angst 
voor vallen verminderde met 27.5% (p=0.005).

Conclusie
De resultaten laten zien dat oudere personen ju-
dovaltechnieken kunnen leren en dat een betere 
uitvoering gepaard gaat met een vermindering van 
de impactkracht op de heup. De gevonden afname 
in angst voor vallen zou ook kunnen bijdragen aan 
de preventie van vallen en de daarbij behorende 
blessures.

B.E. Groen, E. Smulders, D. de Kam, J. Duysens, 
V. Weerdesteyn
Maartenskliniek RD&E, Hengstdal 3, 6522 JV Nijmegen, 
b.groen@maartenskliniek.nl

Geen duidelijke invloed van voorkeursbias op tevredenheid en klinische 
resultaten aantoonbaar bij patiënten met een resurfacing heupprothese
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Inleiding
Er bestaat serieuze bezorgdheid over de locale en 
algemene gevolgen van slijtage en corrosie van 
metaal-op-metaal (MoM) heup-protheses: ernstige 
overgevoeligheidsreacties, de vorming van pseudo-
tumoren rond de heup en hoge chroom- en cobaltio-
nenconcentraties in bloed en organen van patiënten. 
Cobalt en chroom zijn kankerverwekkend en kunnen 
DNA-structuren modificeren. Van een nieuw type MoM 
heup- prothese (ACCIS®, Implantcast, Buxtehude, 
Duitsland), worden de articulerende oppervlakken 
gemodificeerd met het keramiek Titanium-Niobium-
Nitride. In de studie werd nagegaan of vermindering 
van slijtage en corrosie kon worden vastgesteld door 
middel van metaalionen onderzoek.

Methode
200 ACCIS® oppervlakte vervangende heupprothe-
ses werden geïmplanteerd in drie centra: Morriston 
Hospital, Swansea, UK; Neville Hall Hospital, Aber-
gavenny, UK and Arthro Clinic, Hamburg, Duitsland. 
Bloed werd afgenomen van 60 gerandomiseerd gese-
lecteerde patiënten en geanalyseerd vóór de ingreep 
en op 3, 6, 12 and 24 maanden na de implantatie 

Inleiding en vraagstelling
Er blijft veel discussie bestaan of obesitas een nega-
tieve invloed heeft op de uitkomst van een totale 
heup prothese (THP), een vraag die in de huidige 
literatuur onbeantwoord blijft. We beschrijven 
een meta-analyse met als vraagstelling of obesitas 
een negatieve invloed heeft op het korte en lange 
termijn resultaat van een totale heupprothese.

Methode
De beschikbare literatuur is volgens de geldende 
richtlijnen doorzocht, waarbij studies die de resul-
taten van een THP vergelijken op basis van BMI. 
De methodologie van de geselecteerde studies 
is gescoord volgens de COCHRANE criteria. Data 
extractie en pooling voor de beschikbare studies is 
uitgevoerd en beschreven als gewogen Odds ratio 
voor dichotome variabelen en als gewogen gemid-
delde voor continue variabelen. Heterogeniteit is 
berekend middels I2 statistiek.

Resultaten
Vijftien studies waren geschikt voor data-extractie. 

van de prothese. Meting van metaalionenconcentra-
ties werd uitgevoerd op de Universitätsklinikum Carl 
Gustav Carus Dresden, Duitsland.

Resultaten
Mediane chromium concentraties:0,8215 (0,25-4,6) 
en mediane cobalt concentraties: 1,34 (0,72-4,24)
µ gr/L. Bij geen van de patiënten werd een metaal-
ionenconcentratie gevonden, die afwijkt van de 
normaalwaarde zoals beschreven in het Handbook 
for environmental medicine.1

Conclusie 
Na keramische modificatie van de articulerende 
oppervlakken van de ACCIS® MoM heupprothese 
werd geen verhoging van de metaalionen-concen-
tratie waargenomen.

K.J .Hamelynck, D.J. Woodnutt, R. Rice, G. Bongaerts 
Van Breestraat 52, 1071 ZR Amsterdam, 
kjhamelynck@xs4all.nl
1 Wichman et al. : “Handbuch der Umweltmedizin“ 2007. 

ISDN : 978-3-609-71180-5

Na pooling van de data bleek luxatie (Odds ratio 
0.54 (95%CI: 0.38-0.75) in 10 studies, n=8634), 
aseptische loslating (Odds ratio 0.64 (95% CI 0.43-
0.96) in 6 studies, n=5137), infectie (Odds ratio 0.3 
(95%CI: 0.19-0.49) in 10 studies, n=7500) en veneuze 
thrombo-embolieën (Odds Ratio 0.56 (95%CI: 0.32-
0.98) in 7 studies, n=3716) meer voor te komen in 
de obese patiënt. Septische loslating en peropera-
tieve fracturen waren niet significant verschillend 
tussen de groepen, mogelijk door een te lage power. 
Subjectieve uitkomstmaten waren niet poolbaar 
door een te hoge heterogeniteit (I2 =68%).

Conclusie
Wij concluderen dat obesitas (een BMI van 30 of 
hoger) zeker een negatieve uitwerking heeft op de 
resultaten van een totale heup prothese.

D. Haverkamp, M.N. Klinkenbijl, M.P. Somford, 
G.H.R. Albers, H.M. van der Vis
Rupel 21, 1186 LC Amstelveen, Daniel@drhaverkamp.com, 
Tergooi ziekenhuizen, Hilversum Afdeling Orthopedie

Keramische modificatie van de articulerende oppervlakken van metaal-op-
metaal heupprotheses veroorzaakt een significante vermindering van de 
metaal slijtage en voorkomt corrosie en de vorming van metaalionen

Obesitas en heupprothesen, wat is het risico?
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Inleiding en vraagstelling
De reproduceerbaarheid van digitale inclinatie-
meters en visuele schattingen bij schouderbe-
wegingen is matig. De reproduceerbaarheid van 
3-dimensionale gyroscopen is beperkt onderzocht. 
Deze studie is bedoeld om de reproduceerbaarheid 
te onderzoeken van een 3-dimensionale gyroscoop 
voor het meten van anteflexie, abductie en gerela-
teerde rotaties.

Methode
27 patiënten met subacromiaal impingement en 31 
patiënten met omarthrose afkomstig van 3 zieken-
huizen hebben deelgenomen aan het onderzoek. 
Er zijn actieve anteflexie en abductiebewegingen 
uitgevoerd. Hierbij werden anteflexie, abductie 
en gerelateerde rotatiebewegingen gemeten met 
een 3-dimensionale gyroscoop volgens een test 
en hertest protocol. Zowel aangedane als contra-
laterale zijde zijn gemeten. De ernst van schou-
derklachten en ervaren pijn zijn onderzocht met 
de Disability of Arm Shoulder and Hand (DASH) en 
Visueel Analoge Schaal (VAS). De VAS is voor en na 
elke test afgenomen. 

Resultaten
Het gemiddelde verschil tussen test en hertest 
bedraagt voor anteflexie -6 graden (aangedaan), 
9 graden (contralateraal), voor abductie 15 graden 
(aangedaan) en 10 graden (contralateraal). Zowel 

Inleiding en vraagstelling
Prospectief gerandomiseerd onderzoek naar de 
doelmatigheid van postoperatieve retransfusie 
van wonddrainagebloed (Bellovac® ABT systeem, 
Astra Tech, Nederland) bij patiënten die een totale 
heup- of knie-vervanging ondergaan.

Methode
Op een aantal vastgestelde postoperatieve tijd-
stippen werden hemoglobine (Hb) controles uitge-
voerd in een ‘retransfusie groep’ (n = 63) en een 
controle groep (n = 67) om het effect van autologe 
retransfusie van opgevangen wonddrainagebloed 
op het Hb in kaart te brengen. Op basis van een 
nauwkeurig omschreven bloedtransfusieprotocol 

VAS scores als DASH scores zijn significant ver-
schillend tussen de 3 ziekenhuizen. Een simulatie 
volgens de ‘Generaliseerbaarheidstheorie’, zonder 
rekening te houden met rotaties geeft reprodu-
ceerbaarheids- coëfficienten variërend van 0,96 
tot 0,99. Bewegingen moeten hiervoor 1 à 2 keer 
herhaald worden. Een reproduceerbaarheids-coëf-
ficient van meer dan 0,8 wordt gezien als goede 
reproduceerbaarheid. In combinatie met de ge-
relateerde rotatiebewegingen ontstaan echter 
lagere reproduceerbaarheidscoëfficienten: 0,73 
tot 0,96.

Conclusie
De reproduceerbaarheid van een 3-dimensio-
nale gyroscoop voor het meten van anteflexie en 
abductie is goed. De verschillen tussen de zieken-
huizen voor VAS en DASH score wordt verklaard 
door het onderliggend lijden. Deze verschillen zijn 
niet van invloed op de reproduceerbaarheid. De 
beweging hoeft niet vaak herhaald te worden als 
de zuivere anteflexie en abductie bepaald wordt.

L.I.F. Penning, dr. N. Guldemond, Prof dr. R.A. de Bie, 
Prof dr. G.H.I.M. Walenkamp
P. Debeyelaan 25, Postbus 5800, 6202 AZ Maastricht, 
l.penning@mumc.nl

(gemodificeerde 4,5,6-flexinorm) werd bepaald of 
allogene bloedtransfusies noodzakelijk waren in 
beide groepen en werd statistisch onderzocht of 
retransfusie dit al dan niet gunstig beïnvloedde.

Resultaten
Er werd op geen enkel tijdstip een significant Hb 
verschil tussen beide groepen waargenomen, zelfs 
niet direct na retransfusie. De mediane hoeveel-
heid geretransfundeerd autoloog bloed bedroeg 
350 mL (95% betrouwbaarheidsinterval: 100-960 
mL). Hiermee in overeenstemming werd ook geen 
verschil gevonden in de allogene bloedtransfusie-
behoefte: in beide groepen ontvingen 12 patiënten 
een bloedtransfusie (p-waarde = 1,00); in de re-

Reproduceerbaarheid van een 3-dimensionale gyroscoop voor het meten 
van anteflexie en abductie van de schouder

Postoperatieve retransfusie van autoloog wonddrainagebloed (Bellovac® 
ABT systeem) na orthopedische chirurgie leidt niet tot een vermindering 
van het aantal allogene bloedtransfusies
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Inleiding
In 2002 heerste de algemene gedachte dat “Joint 
Care” standaard was op orthopaedische afdelin-
gen in Nederland. Uit metingen bleek echter dat 
nog geen 40% van de ziekenhuizen over een geïn-
tegreerd heup/knieprogramma beschikte dat aan 
minimaal de helft van de gedefinieerde kwaliteits-
aspecten voldeed. De kwaliteitsaspecten stan-
daardisatie, informatievoorziening, groepsgewijze 
benadering en mantelzorg zijn aspecten waaraan 
volgens de literatuur een programma moet voldoen. 
Het, zowel kwantitatief als kwalitatief, tegenval-
lende resultaat was de voornaamste reden om het 
onderzoek te herhalen.

transfusie groep in totaal 20 eenheden (2×3, 5×2, 
5×1), in de controle groep 24 (1×6, 1×4, 1×3, 2×2, 
7×1) (p-waarde voor verschil in aantal getransfun-
deerde eenheden: 0,44).  

Conclusie
In onze studie is postoperatieve retransfusie van 

Inleiding en vraagstelling
Pen- en plaatosteosynthese behoren tot de opera-
tieve behandelmogelijkheden van humerusschacht 
fracturen. Het doel van deze retrospectieve studie 
was om de resultaten van pen- en plaatosteosynthese 
op korte en lange termijn met elkaar te vergelijken.

Methode
Alle patiënten met een humerusschacht fractuur 
in de periode van 1 september 2001 tot 1 januari 
2009 met een pen- of plaatosteosynthese werden 
retrospectief geanalyseerd. 52 patiënten, waarvan 
32 penosteosyntheses en 20 plaatosteosyntheses, 
voldeden aan de inclusiecriteria. Conventionele rönt-
genfoto’s en statussen werden geanalyseerd op: ont-
staanswijze van de fractuur, preoperatieve radialis 
parese, postoperatieve complicaties, consolidatie 
en re-interventies in verband met complicaties.

Resultaten
25% van de patiënten met een plaatosteosynthese 
ten opzichte van 16% met een penosteosynthese had 
een vroege complicatie (p=0,48). Postoperatieve 
radialis parese werd met 35% versus 13% frequenter 
bij plaatosteosynthese vastgesteld (p=0,08). 25% 

Methode
Alle 94 ziekenhuislocaties in Nederland met heup/
knie-prothesiologie, zijn gevraagd een enquête, 
die ook in 2002 gebruikt is, in te vullen. Vervolgens 
werden de programma’s beoordeeld door ze 
punten toe te kennen voor de aanwezigheid van de 
genoemde kwaliteitsaspecten.

Resultaten 
De respons was 92%. Het aantal ziekenhuizen met 
een programma was tussen 2002 en 2007 gestegen 
van 66% naar 90%. Tweederde (66%) van de pro-
gramma’s scoorden in 2007 beter dan in 2002; het 
aantal programma’s dat aan meer dan de helft van 

wonddrainagebloed niet effectief.

Drs. D. Das, dr. J.J. Apperloo, drs. A.T. Besselaar, 
dr. J.B.A. van Mourik, dr. F. van der Graaf
Reepheuvel 16, 5685 BN Best, Dirk_Das007@hotmail.com

van de patiënten met een plaatosteosynthese en 
38% van de patiënten met een penosteosynthese had 
een late complicatie, waarvan bij de groep met een 
penosteosynthese 42% pijnklachten betrof (p=0,35). 
28% van de patiënten met een penosteosynthese 
onderging een re-operatie, waar bij 77% het osteo-
synthesemateriaal verwijderd werd. Dit percentage 
lag hoger vergeleken met de 18% re-interventies in 
de groep met een plaatosteosynthese (p=0,17).
 
Conclusie
Deze retrospectieve studie kan geen statistisch 
significante verschillen tussen pen- en plaatosteo-
synthese bij humerusschacht fracturen aantonen. 
Patiënten met een plaatosteosynthese hebben 
relatief meer vroege complicaties, waarbij het per-
centage radialis parese hoger ligt. Penosteosynthese 
heeft daarentegen relatief meer late complicaties, 
waarvan het overgrote deel pijnklachten betreft.

P. Bisseling, J. Biert, A. Van Kampen
UMC St Radboud, Afdeling Orthopedie, Huispost 357, 
Postbus 9101, 6500 HB Nijmegen, 
pepijn_bisseling@hotmail.com

Landelijke inventarisatie naar geïntegreerde heup- en knieprogramma’s 
(joint care)

Humerusschacht fracturen: pen versus plaat
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de vooropgestelde kwaliteitsaspecten voldoet, is 
toegenomen van 37% naar 76%. Driekwart (75%) van 
de programma’s scoorden positief op “standaardi-
satie” en “informatievoorziening”, tegenover 60% 
voor “groepsgewijze benadering” en “mantelzorg”. 
Patiënten die in groepen worden opgenomen, 
hebben in beide metingen een kortere ligduur. Van 
de programma”s die een meting hebben uitgevoerd, 
meet niemand een verslechtering op de items 
‘patiënt- en medewerkerstevredenheid’, ‘klinische 
uitkomsten’ en ‘bedrijfsmatige uitkomsten’.

Inleiding en vraagstelling
De omkeerplastiek wordt in het bijzonder uitge-
voerd bij maligniteiten waarbij ledemaat sparende 
chirurgie niet tot de mogelijkheden behoort. Het 
aantal studies met een lange follow-up is schaars. 
Het doel van deze studie is het in kaart brengen 
van de functionele en psychosociale effecten van 
een omkeerplastiek na een gemiddelde follow-up 
van twintig jaar.

Methode
De Rand-36, Toronto Extremity Salvage Score (TESS) 
en Prosthesis Evaluation Questionnaire (PEQ) vra-
genlijsten werden gebruikt om functionaliteit en 
kwaliteit van leven te meten. Negenentwintig 
patiënten met een omkeerplastiek kregen deze 
vragenlijsten toegezonden. Vijfentwintig patiënten 
retourneerden de vragenlijsten (respons 86%). De 
voornaamste indicatie voor een omkeerplastiek was 
een osteosarcoom van het distale femur (n=19). De 
gemiddelde follow-up bedroeg 20.3 jaar (SD, 3.7). 
Resultaten werden vergeleken met eerdere gepu-
bliceerde studies.

Inleiding en vraagstelling
Eerdere publicaties suggereren dat na een totale 
knie prothese (TKP) het fysiek functioneren minder 
goed is dan na een totale heup prothese (THP). 
Eerder onderzoek van onze groep liet zien dat 
patiënten zes maanden na een THP niet actiever 
worden vergeleken met preoperatief, maar de ac-
tiviteiten wel gemakkelijker uitvoerden.
De vraag is of patiënten zes maanden na een TKP 
ook herstellen wat betreft fysiek functioneren en 

Conclusie
Het aantal ziekenhuizen dat met een “Joint-Care”-
programma werkt is in vijf jaar toegenomen, evenals 
de kwaliteit ervan. Verbetering is nog mogelijk op 
groepsgewijze benadering en mantelzorg.

P.E. Flikweert, M.A.H. Matthijssen, H.Ch. Vogely, 
A.J. Verbout, A.J.P. Schrijvers, R.M. Castelein
Jan Luykenstraat 13, 3521 VB Utrecht, 
peflikweert@gmail.com

Resultaten
Rand-36 scores waren in hoge mate vergelijkbaar 
met een steekproef uit een gezonde populatie. 
De mediaan van de TESS scores bedroeg 87.5 van 
een maximum van 100 (range 25-99.1). PEQ scores 
kwamen overeen met patiënten bij wie een bo-
venbeenamputatie was uitgevoerd. Vierentwintig 
patiënten vonden de operatie succesvol. Één 
patiënt had lage scores bij de drie vragenlijsten en 
vond zijn operatie niet succesvol.

Conclusie
Bij zorgvuldig geselecteerde patiënten is de omkeer-
plastiek, gezien de goede resultaten na gemiddeld 
twintig jaar, een goed alternatief wanneer ledemaat 
sparende chirurgie niet mogelijk is.

T.T. Ruijg1, G.R. Schaap2, J.W. van der Eijken1, S.J. Ham1

1  Afd. Orthopedie, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam
2  Afd. Orthopedie, Academisch Medisch Centrum, Amsterdam

hoe kniepatiënten activiteiten uitvoeren vergele-
ken met gezonde controle personen.

Methode
Veertig kniepatiënten werden prospectief zowel 
preoperatief als zes maanden postoperatief ob-
jectief gemeten met een Activiteiten Monitor in 
de thuissituatie. Met de Activiteiten Monitor wordt 
iedere seconde een houding of activiteit gedetec-
teerd door middel van versnellingssensoren. Voor 

Functionaliteit en kwaliteit van leven na omkeerplastiek
Een gemiddelde follow-up van twintig jaar

Analyse van activiteiten uitgevoerd in de thuissituatie voor en na een 
totale knie prothese

Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 17, Nr 4, december 2010 ■   177



 Vol
 17

dec
  ’10

deze studie hebben we gekeken naar de activitei-
ten opstaan, lopen en traplopen.

Resultaten
Zes maanden postoperatief neemt het activiteiten-
niveau bij kniepatiënten significant toe ten opzichte 
van preoperatief (2.1 uur versus 1.8 uur actief;  
P 0.028). Preoperatief zijn kniepatiënten signifi-
cant minder actief dan gezonde controles, maar zes 
maanden postoperatief is dit verschil verdwenen. 
Zes maanden postoperatief staan patiënten signi-
ficant sneller op vanuit een stoel (3.2 versus 3.8 
s; P <0.0001), lopen ze significant sneller (0.246 
versus 0.214 g; P <0.0001) en met een hogere 
stapfrequentie (51.2 versus 47.7 schreden/min;  
P < 0.0001) vergeleken met preoperatief, maar 

Inleiding
Een gescheurde voorste kruisband (VKB) heelt 
zelden spontaan. De doelstelling van deze studie 
is om het effect van het biomateriaal small-intesti-

Inleiding en vraagstelling
Eerder onderzoek van onze afdeling toonde aan 
dat patiënten zes maanden na een totale heup 
prothese (THP) en totale knie prothese (TKP) 
minder problemen ervaren met fysiek functione-
ren, verbeteren op functionele capaciteit en acti-
viteiten makkelijker uitvoeren. Het werkelijke ac-
tiviteitenniveau liet echter geen klinisch relevante 
toename zien. Deze discrepantie zou verklaard 
kunnen worden door de relatief korte follow-up 
periode van zes maanden.
Onze vraagstelling was om te kijken of het acti-
viteitenniveau vier jaar postoperatief toeneemt 
vergeleken met zes maanden postoperatief en of 
de andere aspecten van fysiek functioneren verder 
verbeterden in dezelfde tijdsperiode.

Methode
Prospectief werden patiënten zowel zes maanden 
als vier jaar postoperatief objectief gemeten met 
een Activiteiten Monitor in de thuissituatie. Tevens 
werden ervaren functioneren en functionele capa-
citeit gemeten.

Resultaten
Van de 77 patiënten gemeten na zes maanden, 

scoren ze nog wel lager dan gezonde controleper-
sonen.

Conclusie
Knieprothesepatiënten zijn zes maanden post-
operatief actiever vergeleken met preoperatief. 
Kniepatiënten voeren zes maanden postoperatief 
activiteiten in de thuissituatie makkelijker uit, 
maar ze blijven hierbij nog wel achter op gezonde 
controlepersonen.

M.M. Vissers, A.V. Boeddha, J.B. Bussmann, J.A.N. Verhaar, 
M. Reijman
Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam, 
m.m.vissers@erasmusmc.nl

nal-submucosa (SIS) in combinatie met een nieuwe 
hechttechnieking te evalueren op de heling van de 
geiten VKB.

hebben we 44 patiënten vier jaar na de operatie 
gemeten. Deze 44 patiënten waren vergelijkbaar 
met de patiënten die niet zijn gemeten wat betreft 
patiëntkarakteristieken en activiteitenniveau na 
zes maanden. Ze scoorden wel beter op de andere 
uitkomstmaten van fysiek functioneren, dus dit 
lijken de “betere patiënten” te zijn (enige selec-
tiebias).
Het activiteitenniveau nam in deze relatief gezonde 
populatie niet verder toe vier jaar (9.3 ± 3.6) ver-
geleken met zes maanden (9.6 ± 3.0; P 0.238) post-
operatief. De patiënten verbeterden wel op de 
overige uitkomstmaten van fysiek functioneren.

Conclusie
Zelfs in een relatief gezonde populatie neemt het 
activiteitenniveau vier jaar vergeleken met zes 
maanden postoperatief niet toe. Patiënten kunnen 
dus wel meer maar zijn niet meetbaar actiever.

M.M. Vissers, J.B. Bussmann, J.A.N. Verhaar, M. Reijman
Postbus 2040, 3000 CA Rotterdam, 
m.m.vissers@erasmusmc.nl

Heling van de voorste kruisband van de geit na een nieuwe gemodificeerde 
hechttechniek en biomateriaalbehandeling

Fysiek functioneren vier jaar na een totale heup en knie prothese
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Methode
In groep 1 werd de linker VKB's doorgenomen en 
gehecht middels een aangepaste-Beckerhecht-
techniek (N=5). In groep 2 werd er additioneel SIS 
rondom en in het gehechte VKB geplaatst (N=5). 
De rechter VKB's werden als intact-intern-contro-
le gebruikt. Na 12 weken werden de geiten geeu-
thaniseerd. De anterieure-posterieure-(AP)-trans-
latie van het kniegewricht bij -67 en +67N en de 
in-situ kracht in de VKB werden gemeten middels 
een robot/UFS-testsysteem (KukaRobots).1 Daarna 
ondergingen de VKB's een trekproef. Een onge-
paarde Student t-test werd gebruikt voor statis-
tische analyse.

Resultaten
In Groep 2 faalde één hechting per-operatief en 
deze geit werd uitgesloten. In beide groepen 
waren de VKB's geheeld, echter de helende 
VKB's in groep 2 hadden meer volwassen col-
lageenvezels. De AP-translatie op 30° en 60° 
flexie liet geen significant verschil zien tussen 
groep 1 (12,4±3,2mm (30°flexie), 11,3±1,7mm 
(60°flexie)) en groep 2 (12,2±3,9mm (30°flexie), 
13,3±2,9(60°flexie)) Bij de intacte controle was 
de AP-translatie lager (2,8±0,7mm (30°flexie), 
3,2±0,8mm (60°flexie). De in-situ kracht in groep 
2 was 113% groter (groep 1: 21,5±17,5N vs. Groep 
2: 45,9±11,3N (30°flexie), p<0,05), maar lager 

Introductie
Voorheen zijn, door verschillende onderzoekers, 
slechte resultaten gemeld van de ongecemen-
teerde hydroxy-apatiet gecoate Omnifit (Osteonics 
Corporation, New Jersey, USA) totale heuppro-
these, als gevolg van loslating van de acetabulaire 
component. Slechts weinig auteurs hebben gerap-
porteerd over het lot van de femurcomponent en 
de klinische resultaten bij patiënten die een cupre-
visie hebben ondergaan.

Methoden
Uit het originele cohort 1989-2000 (566 heupprothe-
ses in 464 patiënten) werden 199 patiënten met een 
cuprevisie, voor deze follow-up studie geselecteerd. 
De gemiddelde follow-up na cuprevisie is 8 jaar.

Studie-uitkomsten zijn: 
- osteolyse, ingedeeld volgens Gruen zones 
- fixatie femursteel volgens Engh’s classificatie.
- functionele uitkomsten middels Oxford Heup 

dan bij intacte controle VKB's (61,2±4,4N). De 
stijfheid tussen groep 1 en 2 was statisch niet  
verschillend, (groep1: 31,1±8,1 N/mm vs. groep 2: 
41,9±18,0 N/mm, (p>0,05), maar kleiner dan de 
intacte controle 179,5±32,7 N/mm).

Conclusie
De VKB van de geit kan na een nieuwe hecht-
techniek en SIS-biomateriaalbehandeling functio-
neel helen. De AP-translaties en stijfheid van de 
helende VKB’s zijn vergelijkbaar met een geiten-
studie waarbij de VKB is gereconstrueerd met een 
patellapees.2 Deze positieve bevindingen waarbor-
gen verder onderzoek.

Dankwoord
Wij zijn de NWO zeer erkentelijk voor de financiele 
steun en Cook Biotech voor het doneren van SIS.

D.T. Nguyen, J. Geel, M. Schulze, T. Zantop, S.L-Y Woo, 
C.N. van Dijk, L. Blankevoort
Meibergdreef 9, kamer G4-264, 1100 DD, Amsterdam, 
d.t.nguyen@amc.uva.nl

Referenties 
1 Livesay, et al., ABME 1995 
2 Abramowitch, et al., JOR 2003

score, HOOS en VAS voor pijn, tevredenheid en 
ervaren herstel

Resultaten
Hoewel proximale femorale osteolyse peropera-
tief frequent werd gezien, was de steel in meeste 
gevallen goed gefixeerd. 40 originele femorale 
componenten moesten bij cuprevisie wegens 
loslating vervangen worden. In 77 van 224 cupre-
visies werd een botplastiek als behandeling voor 
femorale osteolyse noodzakelijk geacht. Ook post-
operatief wordt osteolyse in zones 1 en 7 gezien 
met een gemiddelde Engh score van 19.
De gemiddelde Oxford Heup score is 38, HOOS is 
73. VAS voor pijn, tevredenheid en ervaren herstel 
zijn respectievelijk 2.2, 2.0 en 2.1.

Conclusie
Ondanks een hoge frequentie van cuprevisie 
en geobserveerde femorale osteolyse, is de fe-
mursteel meestal goed gefixeerd en kan in situ 

Het lot van de ongecementeerde Omnifit femursteel na revisie van de 
acetabulaire component 
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Inleiding en vraagstelling
Doel van de studie is het bepalen van de inter- en in-
trabeoodelaarsbetrouwbaarheid van hand-held dy-
namometrie (HHD) voor het meten van isometrische 
kracht van knieflexoren en -extensoren bij patienten 
die een totale knieartroplastiek (TKA) krijgen.

gelaten worden. Na revisie-operatie blijft de 
steel goed gefixeerd ondanks wederom geobser-
veerde osteolyse. 85% van de patiënten kan zich 
met weinig pijn in het dagelijks leven redden, is 
tevreden en ervaart een adequaat herstel.

Inleiding
De prothesiologie mogelijkheden voor patiënten 
met omarthrosis zijn divers. Behalve de Copeland 
prothese zijn er nauwelijks studies over andere re-
surfacing schouderprothesen. Het doel van deze 
studie is het evalueren van de klinische en radiolo-
gische resultaten van de ongecementeerde Global 
C.A.P. resurfacing schouderprothese (Johnson & 
Johnson Medical BV, Amersfoort).

Methode
De prospectieve studie werd gestart in 2 centra. 
Inclusiecriteria voor studiedeelname waren: leeftijd 
> 18 jaar, primaire omartrosis, bonestock van de 
humerus kop > 60%, glenoid type A1, A2 of B1 (Walch 
Classificatie) en rotator cuff deficiënties van kleiner 
dan 1 cm (MRI geëvalueerd). Alle patiënten werden 
geopereerd door 2 orthopaedische chirurgen.
49 patiënten werden geïncludeerd: 37 vrouwen en 
11 mannen, met een gemiddelde leeftijd van 67 
jaar (range: 53 – 83). De klinische score werd geob-
jectiveerd via de Constant, VAS en de NSST score. 
Radiologische follow-up vond plaats middels AP en 
axiale röntgenopname.

Resultaten
27 patiënten hadden na een follow-up van 
tenminste 1 jaar de volgende resultaten:
De Constant score verbeterde van 40 naar 65. De 

Methode
Voor de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid zijn 32 
patiënten (81.3% vrouw) twee keer gemeten door 
twee verschillende beoordelaars (dezelfde dag). 
Voor de intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid is een 
subgroep (n=13) nogmaals gemeten, twee tot vier 

B. Bosmans, H.M. van West, T. Gosens, J. de Waal Malefijt, 
M. Bonnet 
Hoogkarspelstraat 25, 5045 BH Tilburg, 
Bas_Bosmans@hotmail.com

VAS en de NSST score verbeterden eveneens, res-
pectievelijk van 65 naar 40 en van 24 naar 65.
Ten tijde van de 3 maanden, 1-jaars en 2-jaars 
follow-up waren er geen aanwijzingen voor radio-
logische loslating.
Complicaties: 1 m. subscapularis laesie, 1 avulsie 
fractuur van tuberculum minus en 1 corpus liberum. 
Twee patiënten hielden persisterende pijnklach-
ten, 1 patiënt op basis van een low grade infectie, 
zonder radiologische aanwijzingen voor loslating. 
De andere zonder aanwijzingen voor infectie.

Conclusie
De korte termijn resultaten van de studie tonen 
een gewenste afname in pijnklachten en verbe-
tering in schouderfunctie. Er zijn geen radiologi-
sche aanwijzingen voor loslating van de prothese. 
Deze resurfacing hemi- schouderprothese lijkt een 
goede behandeloptie; een lange termijn follow-up 
is echter noodzakelijk

P. Geervliet1, P. Spruyt1, A. van Noort1, M. Curvers2, 
C. Visser2

Le Tourmalet 36, 1060 NX Amsterdam, 
geervliet@gmail.com
1 Spaarne ziekenhuis, Hoofddorp, 
2 Rijnland ziekenhuis, Leiderdorp

Krachtmeting met de hand-held dynamometer bij patiënten die een 
totale knieartroplastiek krijgen: betrouwbaar in groepen, maar niet in de 
individuele patiënt

Vroege Resultaten van de Ongecementeerde Global C.A.P. resurfacing 
schouder prothese
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Inleiding en vraagstelling
Data verzameld tijdens klinische studies moet 
strikt worden gemonitord, o.a. door het inplannen 
van interim-analyses (tussentijdse analyses). Tot 
op heden is de literatuur over deze geplande tus-
sentijdse analyses schaars. Publicaties bevatten 
zelden informatie over de gehanteerde strategieën 
voor dit data monitoring proces. Het doel van deze 
studie is het aantonen van het belang van interim-
analyses tijdens het data monitoring proces van 
een klinische studie.

Methode
Het volgende studie-voorbeeld werd gebruikt: 
Design: multi-center, beoordelaar-geblindeerde, 
prospectieve RCT. Studie-doel: bepalen van de 
klinische effectiviteit van autologe bloedtransfu-
sies in vergelijking met geen autologe transfusie 
bij patiënten met een THA. Primaire uitkomstma-
ten: frequentie en aantal allogene bloedtransfu-
sies. Steekproefomvang: n=300, gebaseerd op de 
geschatte frequenties van 7% (interventie) en 21% 
(controle). Halverwege werd een interim-analyse 
uitgevoerd. Doel: bevestigen van de schatting van 
de steekproefgrootte.

Resultaten
Van de eerste 151 patiënten, bleken er 135 eva-

weken later. Betrouwbaarheid is bepaald met de 
intraclass correlation coefficient (ICC). Tevens is 
de meetfout berekend, met de standard error of 
the measurement (SEM) en het smallest detectable 
difference (SDD). De resultaten worden gepresen-
teerd voor de te opereren knie.

Resultaten
De interbeoordelaarsbetrouwbaarheid was goed 
voor flexoren (ICC=.90) en uitstekend voor exten-
soren (ICC=.96). De meetfout was kleiner in ex-
tensoren (SEM=7.8%; SDD=21.3%) dan in flexoren 
(SEM=13.3%; SDD=36.7%).
De intrabeoordelaarsbetrouwbaarheid was goed voor 
flexoren (ICC=.81-.87) en uitstekend voor extenso-
ren (ICC=.91-.97). Ook was de meetfout hier kleiner 
in extensoren (SEM=6.7-11.1%; SDD=18.7-30.7%) 
dan in flexoren (SEM=15.1-18.7%; SDD=41.9-51.8%). 
Algemeen was de intrabeoordelaarsbetrouwbaar-
heid lager dan de intrabeoordelaarsbetrouwbaar-
heid, zeker wat betreft de meetfout.

lueerbaar (interventie n=66; controle n=69). Er 
waren geen significante verschillen tussen de twee 
groepen in de frequentie of het aantal allogene 
bloedtransfusies. (Interventie: 10,6%, 680 ml (SD 
349ml), controle: 11,6%, 1079 ml (SD 839ml)). 
Hernieuwde power analyse liet zien dat >41.000 
patiënten zouden zijn nodig om de klinische effec-
tiviteit te bevestigen.

Conclusie
Volgens de interim-analyse is deze studie niet in 
staat de klinische effectiviteit aan te tonen voor wat 
betreft de allogene bloedtransfusies. Hernieuwde 
power analyse toonde aan dat de uitkomst van de 
studie niet verandert door inclusie van de overige 
150 patiënten. Naar aanleiding van deze resulta-
ten heeft de studiegroep besloten om de inclusie 
periode voortijdig te beëindigen, hetgeen de 
belang van interim-analyses aantoont.

V.A.B. Scholtes, PhD; B.J.W. Thomassen, MSc; P. Pilot, PhD; 
E. Bisbe, MD; K. Holen, MD; J. Grohs, MD; 
R.W. Poolman, MD, PhD
Lijnbaansgracht 14T, 1015 GN Amsterdam, 
v.a.b.scholtes@olvg.nl

Conclusie
HHD lijkt een betrouwbare methode om kracht te 
meten, met goede tot uitstekende ICC waardes voor 
zowel de inter- als de intrabeoordelaarsbetrouw-
baarheid bij het meten van groepen TKA patiënten. 
Hoge SEM and SDD waardes geven echter een hoge 
meetfout aan, dus een lage betrouwbaarheid bij 
individuele toepassing. Dit betekent dat HHD niet 
geschikt is om individuele veranderingen te meten 
in de kracht van knieflexoren of -extensoren. HHD 
is daarom alleen geschikt om veranderingen in 
groepen patiënten te meten, maar wordt niet ge-
adviseerd voor gebruik in de individuele patiënt.

V.A.B Scholtes, M. van der Hulst, I. Koblauer, Y. Lambrecht, 
C. Neeter, R. Engelbert, RW. Poolman
Lijnbaansgracht 14T, 1015 GN Amsterdam, 
v.a.b.scholtes@olvg.nl

Het belang van interim-analyses
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Inleiding
Malpositie van de cup bij een totale heup arthro-
plastiek is geassocieerd met een toegenomen 
wear en luxatiekans. Meestal wordt de cupposi-
tie peroperatief bepaald door eerst de gewenste 
mate van inclinatie in te stellen en vervolgens de 
gewenste anteversie. Hierdoor treedt echter een 
inschattingsfout op wanneer de anteversie wordt 
ingesteld. Het vlak waar dan gebruik van wordt 
gemaakt is namelijk niet dat van de “ware” an-
teversie maar van de “Röntgenologische”. Dit 
onderzoek beschrijft de nauwkeurigheid van de uit-
eindelijke cuppositie gerelateerd aan de volgorde 
van instellen van inclinatie en anteversie.

Methode
Aan de hand van meerdere digitale 3D modellen van 
een bekken werd een analyse uitgevoerd binnen de 
“veilige zone” van Lewinnek (30-60 graden inclina-
tie en 5-25 graden anteversie). De analyses werden 
verricht voor de situatie waarin de cup eerst werd 
gepositioneerd in anteversie en vervolgens inclina-
tie en voor positionering van de cup in eerst in-
clinatie en vervolgens anteversie. Zodoende gaven 
deze modellen inzicht in uiteindelijke cupposities 
van verschillende inclinatie- en anteversiestanden 

Inleiding en vraagstelling
Functionele beperkingen van patiënten met heup-of 
knie-artrose worden in de praktijk meestal gemeten 
door zelfrapportage vragenlijsten of performance-
based testen. Beide methoden hebben voor- en 
nadelen. Vragenlijsten worden beïnvloed door 
factoren zoals pijn, vermoeidheid en de eigen inter-
pretatie van de vragen. Performance-based testen 
vereisen persoonlijk contact en zijn tijdrovend en 
een last voor de patiënt. Ons doel was om een nieuwe 
computer-geanimeerde vragenlijst te ontwikkelen.

Methode
De computer-animatie vragenlijst werd ontwikkeld 
in samenwerking met een gespecialiseerd bedrijf, 
gebaseerd op analyses van de bewegingen van een 
persoon bij het uitvoeren van 7 verschillende da-
gelijkse activiteiten. Verschillende video's van elke 
activiteit werden gemaakt met 2-5 moeilijkheids-

gezet in de “normale” en “omgekeerde” volgorde.

Resultaten
Bij de conventionele en mondiaal gebruikte methode 
(eerst inclinatie daarna anteversie instellen) is er 
bij een “perfecte” plaatsing sprake van een inschat-
tingsfout tot 18.1 graden (true anteversion). Wordt 
de cup “omgekeerd” ingesteld dan is de maximale 
afwijking slechts 2.8 graden (true anteversion).

Conclusie
Positioneren van de cup bij totale heup artroplas-
tiek dient eerst in anteversie en vervolgens in incli-
natie te geschieden. Inzicht in het verschil tussen 
“ware” en Röntgenologische anteversie en inclina-
tie draagt bij tot betere cupplaatsing en hiermee 
minder kans op malpositie gerelateerde complica-
ties. Naar aanleiding van deze theoretische overwe-
gingen is een meetinstrument ontwikkeld dat beide 
ware hoeken peroperatief simultaan weergeeft 
en waarbij de gewenste cuppositie daadwerkelijk 
overeenkomt met de werkelijke cuppositie.

B.H. Bosker, E. de Wekker, C.C.P.M. Verheyen 
Groot Wezenland 20, 8000 GM Zwolle, b.h.bosker@isala.nl

graden. Voor elke activiteit kiezen de patiënten 
die video die het beste hun manier van uitvoering 
aangeeft. We vergeleken deze nieuwe vragen-
lijst met een gevalideerde papieren vragenlijs-
ten (WOMAC) en gevalideerd performance testen 
(looptest, Timed-up-and-go-test, Timed-stair-
test). De resultaten van 33 patiënten met heup- of 
knie-artrose werden gecorreleerd aan elke vorm 
van meting.

Resultaten
De computer-animatie vragenlijst lieten een hogere 
correlatie met de uitvoering van de performance 
testen dan WOMAC vragenlijst (0,75 versus 0,49). 
Patiënten waren erg enthousiast over het nieuwe 
meetinstrument. Bijna alle patiënten hadden de 
voorkeur voor de computer-animatie vragenlijst 
ten opzichte van papieren vragenlijsten en perfor-
mance testen.

Peroperatieve anteversie en inclinatie van de acetabulumcomponent
Is meten wel weten?

Net als in de film: functionele beperking van patiënten met heup- en knie 
artrose kunnen het beste gemeten worden met computer-animaties
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Conclusie
De computer-animatie vragenlijst lijkt een goed 
alternatief meetinstrument om de functionele be-
perkingen van patiënten met heup- of knie-artro-
se te meten. Deze methode kan ook gemakkelijk 
gebruikt worden in andere patiëntenpopulaties en 
worden toegediend via het internet.

Inleiding en vraagstelling
Postoperatieve misselijkheid en braken (POMB) 
blijft een probleem bij de prothesiologie. Peri-
operatief opiaatgebruik en surgical stress zijn be-
langrijke oorzaken hiervan. Kan door opiaat vrij 
opereren en lokale infiltratieanesthesie (LIA) deze 
POMB gereduceerd worden bij heup en knie pro-
thesiologie?

Methode
Prospectieve registratie na volledige invoering van 
het LIA protocol in de periode van april-juli 2010. Dit 
bestaat uit het per-operatief infiltreren van 300mg 
ropivacaïne/1,5mg adrenaline. Aangevuld met pe-
ri-operatief Gabapentine, Celebrex en Paracetamol 
(n=139; TKP 67, THP 72, gem lft: 73,1jr). Dit 
wordt vergeleken met een controle groep (CP) uit 
dezelfde periode die een PCA pomp krijgen (n=17; 
TKP 7, THP 10, gem lft: 70,9jr). POMB, pijnscores 
en opnameduur worden vergeleken.

Resultaten
LIA versus CP
Operatie dag: misselijk 18,7% vs 58,8%, braken 

Inleiding
Recent is er veel aandacht voor en onrust over de 
aanwezigheid van pseudotumoren bij een heup-
prothese met een metaal op metaal lagering. 
Momenteel betreft dit vooral resurfacing prothesen. 
De incidentie werd bij deze prothesen geschat op 
1% maar lijkt nu hoger te zijn. Om de incidentie 
van het optreden van ALVAL (aseptic lymphocyte 
dominated vasculitis associated lesion) bij een con-
ventionele totale heupprothese met een metaal op 
metaal lagering met een grote kop te inventarise-
ren werd dit onderzoek uitgevoerd.

V.A.B. Scholtes, R.W Poolman, C.B. Terwee, Ch. Coopmans, 
W. Peter, L.D. Roorda, J. Harlaar, H.C.W de Vet
Lijnbaansgracht 14T, 1015 GN Amsterdam, 
v.a.b.scholtes@olvg.nl

8,6% vs 35,3%, anti-emetica gebruik 12,2% vs 
58,8%. Visual analoge pijnscore (VAS) 4h post-ope-
ratief 2,76 (VAS≤4:69,1%) vs 4,76 (VAS≤4:35,3%), 
VAS 8h post-operatief 3,92 (VAS≤4:54,0%) vs 4,94 
(VAS≤4:47,1%).
Eén dag post-operatief: misselijk 22,3% vs 58,8%, 
braken 10,8% vs 29,4%, anti-emetica 13,7% vs 47,1%. 
VAS 15-20h post-operatief 3,92 (VAS≤4:54,0%) vs 
4,85 (VAS≤4:41,2%).
Opnameduur: 3,7 vs 3,8 nachten.

Conclusie
Door invoeren van het nieuwe LIA pijnprotocol is de 
POMB significant gedaald met behoud van accep-
tabele pijnscores. Patiënten kunnen door beperkte 
hoeveelheid pijn en misselijkheid 4-6 uur na de 
operatie beginnen met mobiliseren waardoor de 
opnameduur verder kan afnemen.

S.Wuite, P.Pilot, H.Verburg, M. Wagemans, 
S.B.W. Vehmeijer
Reinier de Graafweg 3 – 11, 2625 AD Delft, s.wuite@rdgg.nl

Methode
Een prospectieve cohort studie werd verricht. In 
2006 en 2007 werden 116 patiënten gerecruteerd 
in de MiniClash, een trial naar verschillende bena-
deringswijzen van het heupgewricht. Allen kregen 
een ongecementeerde metaal op metaal articu-
latie (Bi-metric steel, Magnumkop, Recap cup). 
Harris Hipscores en SF36 werden preoperatief, na 
6 weken, één jaar en na 3 jaar afgenomen. Bij de 
laatste follow-up werd een CT-scan verricht en 
concentraties cobalt en chroom ionen in het bloed 
bepaald. Bij een positieve CT scan werd aanvul-

Lokale infiltratie technieken verminderen de post-operatieve misselijkheid 
en kans op braken bij heup en knie prothesiologie

Pseudotumoren na een totale heupartroplastiek met een grote kop metaal 
op metaal lagering
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lend een MRI verricht en biopten afgenomen om de 
diagnose ALVAL te bevestigen. Ook werden cupin-
clinatie en -anteversie op de CT-scan gemeten.

Resultaten
Van de 116 patiënten waren er 109 beschikbaar 
voor follow-up. Bij de laatste follow-up waren 2 
patiënten gereviseerd ivm een bewezen ALVAL; 
nog 13 patiënten hadden tomografisch een pseu-
dotumor. De totale incidentie pseudotumor kwam 
daarmee op 14%.

Doel
Er is duidelijk behoefte aan prospectieve RCT in-
formatie over kraakbeen chirurgie. Hiertoe vol-
brachten wij de vijf jaar follow up van de enige 
gerandomiseerde trial met als medicinale celthe-
rapie geregistreerde kraakbeen transplantatie 
(CCI) versus microfractuur behandeling (MF). Deze 
studie onderzoekt de klinische evaluatie met ge-
valideerde tools na vijf jaar voor symptomatische 
defecten in de knie.

Methoden
In een prospectief, gerandomizeerde, gecontrol-
leerde, multi-center studie, werd CCI vergeleken 
met MF in patiënten tussen van 18 tot 50 jaar oud 
met een enkel symptomatisch kraakbeendefect 
in de knie (ICRS graad II-IV). Klinische uitkomst 
op 5 jr werd gemeten door middel van de voor 
kraakbeen chirurgie gevalideerde Knee injury and 
Osteoarthritis Outcome Score (KOOS).

Resultaten
De klinische verbetering op 5 jr tegenover baseline 
voor de gehele studie populatie was consequent 
hoger, maar niet statistisch significant verschillend, 
in de CCI groep (N=46) vergeleken met de MF groep 
(N=54). De gemiddelde verbetering tegenover 
baseline in Overall KOOS was respectievelijk 24.17 
+/- 5.57 vs. 19.50 +/- 5.40.
Bij patiënten met een defect minder dan 3 jaar 
oud was een duidelijk significant verschil in ver-
betering ten opzichte van baseline in Overall KOOS 
op 5 jr. groter bij CCI dan MF (23.62 +/- 3.36 vs. 
15.78 +/- 3.15 respectievelijk en p 0.041). Een 
klinisch relevant verschil van 9.84 (p 0.031) tussen 
CCI en MF werd gemeten op 60 maanden. Ook de 

Conclusie
Bij de onderzochte totale heupprothese met grote 
kop met de combinatie metaal op metaal lagering 
vonden wij een zeer hoge incidentie van ALVAL. In 
het geval van aspecifieke heupklachten is er bij 
deze prothese aanleiding tot nader onderzoek; on-
afhankelijk van de serum metaalion-waarden .

B.H. Bosker, H.B. Ettema, M. Boomsma, C.C.P.M. Verheyen 
Groot Wezenland 20, 8000 GM Zwolle, b.h.bosker@isala.nl

MF patienten met een defect meer dan 3 jr oud 
hebben een wezenlijk slechtere uitkomst.

Conclusie
Onze eerder studie toonde significant beter his-
tologisch weefsel herstel na CCI vergeleken met 
MF na 1 jaar en een klinisch voordeel van CCI ten 
opzichte van MF op 3 jaar na de ingreep.
Deze 5 jr follow up helpt ons aan essentiele infor-
matie omdat defecten jonger dan 3 jr significant 
beter behandeld bleken met celtherapie dan met 
microfractuur terwijl blijkt dat beide therapieen bij 
defecten meer dan 3 jr oud veel slechtere resultaten 
geven. Het is gebleken dat de tijd tot behandeling 
de klinische uitkomst beïnvloedt. ChondroCelect 
geeft significant beter klinische verbetering versus 
microfractuur bij ‘verse defecten’ en vroege behan-
deling (<3 jaar sinds het optreden van symptomen).

Daniel B Saris, MD, PhD1, Johan Vanlauwe, MD2 , Jan Victor, 
MD, PhD3, Fredrik Almqvist, MD, PhD4, Johan Bellemans, 
MD, PhD1, René Verdonk, MD, PhD4, Frank P Luyten, MD, 
PhD5 for the TIG/ACT/01/2000&EXT study group

1 Departement orthopedie, Universitair Medisch Centrum 
Utrecht, Utrecht, Nederland

2 Departement orthopedie, Universitaire Ziekenhuizen 
Leuven, Leuven, België

3 Departement orthopedie, AZ St Lucas Brugge, Brugge, 
België

4 Departement orthopedie, Universitair Ziekenhuis Gent, 
Gent, België

5 Afdeling Reumatologie, Departement of Musculoskeletale 
Wetenschappen, Universitaire Ziekenhuizen, Katholieke 
Universiteit Leuven, Leuven, Belgium

Vijf jaar klinische follow-up na gerandomiseerde behandeling van sympto-
matische kraakbeenlesies in de knie (gekarakteriseerde chondrocytenim-
plantatie versus microfractuur)
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Verenigingsnieuws

Informatiebijeenkomst visitatie 2011

MAGAZINE Zorg voor Beweging 3-2010

Vanaf 2011 treedt het nieuwe Kaderbesluit in 
werking. Dat heeft ook gevolgen voor de visitatie.
Mede uit de ‘behoeftebepaling informatiebijeen-
komsten visitatie’ komt naar voren dat er ook 
buiten de kring van visitatoren behoefte bestaat 
aan informatie en toelichting op de wijze van 
visiteren vanaf 2011.
Te denken valt aan onderwijskundigen, bureau- en 
kwaliteitsmedewerkers, opleiders, leden van op-
leidingsgroepen, aios, of andere betrokkenen bij 
opleiding en visitatie.

De nieuwste uitgave van het magazine Zorg voor 
Beweging is klaar. Alle maatschappen, afdelingen 
en vakgroepen ontvangen een aantal exempla-
ren voor uw patiënten. Meer exemplaren kunt u 
opvragen via het secretariaat.
Het hoofdartikel is een interview met Marianne 
Timmer. In aanloop naar de Winterspelen in 
Vancouver werd ze op vrijdag 13 november 2009 
in de val van haar tegenstandster meegesleurd. 
Op zes plaatsen brak ze haar voet , maar haar 
wil om te winnen was niet gebroken. Ze spreekt 
haar waardering uit over collega Rien Heijboer 
en vertelt hoe haar voorbereiding op het huidige 
seizoen is verlopen.

Ook de volgende artikelen zijn tot stand gekomen 
met medewerking van NOV-leden:
- Lucien Keijser vertelt over osteoporose in het 

algemeen en licht de behandeling bij patiënt 
Petra van der Horst toe,

- Gino Kerkhoffs geeft antwoord op de vraag wie 
bepaalt of iemand na ziekte of ongeval wordt ge-
repatrieerd of niet,

- de toelichting op de zoektocht naar het perfecte 
nieuwe kraakbeen is in handen van Pieter Buma,

- Ewoud van Arkel staat samen met Teus van 
Barneveld (SKMS) stil bij (de ontwikkeling van) 
behandelrichtlijnen,

De MSRC is van plan om begin 2011 ook voor niet-
visitatoren dergelijke informatiebijeenkomsten te 
organiseren. Wij verzoeken u vriendelijk dit binnen 
uw kring onder de aandacht te brengen van uw 
leden en belangstellenden.

De eerste informatiebijeenkomst zal worden 
gehouden op maandag 14 februari 2011 van 18.00 
tot 20.00 uur. Belangstellenden kunnen zich 
aanmelden door het aanmeldformulier in te vullen 
of via de agenda op www.knmg.nl/modernisering.

- in de reportage over de AO-botbreuk training 
voor arts-assistenten laat Arnold Besselaar zien 
wat de waarde van deze training is,

- Hans van der Sluijs en Melinda Witbreuk leiden 
de lezers rond op hun kinderpoli.

Hebt u een interessante casus voor Zorg voor 
beweging? Een bekende of markante Nederlander? 
Een topsporter? Of iemand die op een andere wijze 
een breed publiek zal aanspreken? De redactie 
hoort het graag van u.

U hebt de mogelijkheid de achterzijde van het 
magazine te gebruiken voor uw eigen promotie. Al 
vele maatschappen maken van deze mogelijkheid 
gebruik. Wilt u daar vanaf de volgende uitgave ook 
gebruik van maken, meldt dat alstublieft bij het 
secretariaat.

De ontwikkeling van het magazine Zorg voor 
Beweging komt voort uit het Strategisch Plan 
Orthopedie. De NOV wil de betrokkenheid van het 
algemeen publiek bij de orthopedie vergroten. 
Wanneer het algemeen publiek (te beginnen bij de 
patiënten en hun sociale omgeving) overtuigd is van 
de waarde van de orthopedie, kunnen we richting 
partijen als de zorgverzekeraars en overheid een 
krachtiger vuist maken.
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Subsidieronde 2011 van het Anna Fonds, het Nederlands Orthopedisch 
Research & Educatie Fonds

Overlijdensbericht Prof. dr ir Rik Huiskes (1944)

Verslag van het EFORT Spring Travelling Fellowship In Denemarken

Eelco M. Nelissen, aios orthopedie LUMC

De Stichting Anna Fonds/NOREF financiert patiënt-
gebonden en fundamenteel onderzoek van afwij-
kingen en ziekten van het steun- en bewegingsstel-
sel bij mensen, met name van biomechanische en 
mechanobiologische aspecten. Speciale accenten 
liggen op de rol van orthopedie bij artrose, osteo-
porose, traumatologie, overbelasting en aangebo-
ren afwijkingen.

Subsidiabel zijn aanvragen voor vergoeding van:

Methodologische ondersteuning
Vooronderzoek
Materiële onderzoekskosten
Salariskosten max 50%
Aanvragen uit orthopedische opleidingsclusters 
krijgen prioriteit. Voor onderzoek in ontwikkelings-
landen gelden speciale voorwaarden.

Subsidieomvang
De toe te kennen subsidie bedraagt maximaal  
€ 15.000,= per onderzoekproject, dat voor december 
2013 afgerond dient te zijn.

Geachte collegae,
Ons bereikte het verdrietige bericht dat Prof. dr. ir 
Rik Huiskes op 24 december jl. is overleden. Prof. 
Huiskes was al geruime tijd ernstig ziek.

Elk jaar organiseert de EFORT ( European Federation 
of National Associations of Orthopaedics and Trauma-
tology), de overkoepelende organisatie van lande-
lijke orthopaedie verenigingen een “ Spring Tra-
velling Fellowship” naar een van de aangesloten 
landen. Elke nationale vereniging kiest een fellow 
om namens het eigen land aan het programma met 
de duur van een week deel te nemen.
Dit fellowship heeft naast het wetenschappelijk 
karakter ook tot doel een band te creëren  tussen 
de fellows afkomstig uit verschillende landen en 
op deze manier de bouwstenen te leggen voor toe-
komstige samenwerking. Officieel verwoord als: ‘to 

Aanvraag
Tot 31 maart 2011 via www.annafonds.nl.

Procedure
De Wetenschappelijke Adviesraad van het Anna 
Fonds, bestaande uit zeven deskundigen, beoor-
deelt de voorstellen en adviseert het Bestuur van 
Anna Fonds/NOREF bij de toekenning. Het bestuur 
streeft naar berichtgeving vóór 1 juli 2011. De leden 
van de adviesraad zijn werkzaam in de Orthopedie, 
Traumatologie, Revalidatie, Biomedische Weten-
schap en Klinische Epidemiologie.

Voor vragen over deze aankondiging: 
info@annafonds.nl

Namens het Bestuur, 
Prof. dr J.W.W. Coebergh, voorzitter
Mr J.F.T. van Haaren, secretaris-penningmeester

Adres secretariaat:
Postbus 1021, 2340 BA Oegstgeest.
email: info@annafonds.nl

Wij gedenken hem en onze gedachten gaan 
uit naar zijn familie en naasten.
Dr. J.B.A. van Mourik, voorzitter NOV

enhance and unify orthopaedic training, continu-
ous medical education and knowledge transfer. We 
aim to support and create new personal bonds to 
improve mutual understanding, collaboration and 
unity of all National Associations of Orthopaedics 
and Traumatology in Europe’.

Dit jaar vond het fellowship van 16-22 Mei plaats 
in Denemarken. In totaal waren er dertien deel-
nemers, uit met name de meer zuidelijk gelegen 
Europese landen. De deelnemende landen waren: 
Macedonië, Portugal, Slowakije, Slovenië, Spanje, 
Zwitserland, Turkije, Hongarije, Engeland, Duits-
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land, Italië, Tsjechië en Nederland.
Gastheer en gastvrouw van dit uitmuntend 
geregelde event waren Camilla Ryge, zelf vorig 
jaar Travelling Fellow van EFORT, en prof. Per 
Kjaersgard-Andersen, voorzitter van de Danish 
Orthopaedic Society.

Het programma bestond uit een rondreis door 
Denemarken waarbij vier steden (Aarhus,Vejle, 
Odense en Kopenhagen) en vijf ziekenhuizen 
werden bezocht. Het vervoer vond plaats met twee 
mini-vans die bestuurd werden door de eerder 
genoemde gastheer en gastvrouw. 

Aarhus 16 & 17 Mei 

Nadat iedereen in de loop van de dag op eigen ge-
legenheid was gearriveerd werd er een welkomsdi-
ner gehouden in het hotel waar we twee nachten 
zouden verblijven. Na een kort voorstelrondje en 
een inleidend verhaal door prof. Per Kjaersgard-
Andersen met kort de planning, werd het diner ge-
serveerd. Al meteen werden er levendige gesprek-
ken gevoerd over de gang van zaken op orthopedisch 
gebied en de orthopedische opleiding in de verschil-
lende landen. Het was opvallend te zien hoe snel in 
een internationaal gezelschap met zeer verschil-
lende achtergronden maar hetzelfde vakgebied, 
een gemeenschappelijke band ontstaat.

De volgende ochtend werden we na het ontbijt 
verwacht in het Aarhus universiteitsziekenhuis. Dit 
ziekenhuis Heest drie locaties. De afdeling orthope-
die bestaat uit ongeveer 600 werknemers waarvan 
er 60 (!) orthopeed zijn.
We werden welkom geheten door Ole Brink, een 
van de consultant surgeons. Vervolgens kregen we 
een lezing van professor Cody Bünger, (president 
van de DOS en SICOT, vice-president van de NOF) 
over het onderzoekswerk binnen de afdeling or-
thopedie en global challenges in orthopaedics. 
Hierna volgde nog een lezing over experimenteel 
onderzoek in implant fixation. De ochtend werd af-
gesloten door een rondleiding door het indrukwek-
kende orthopedisch onderzoekslaboratorium.
De middag stond in het teken van de trauma opvang, 
welke in Denemarken grotendeels door orthopeden 
verricht en gereguleerd wordt. Achtereenvolgens 
werden lezingen gehouden over cervicale wervel 
fracturen, zin en onzin van trombose profylaxe 
bij traumapatiënten, deglovement letsels en de 
Lauge-Hansen enkelfractuurclassificatie, die van 
Deense origine is.
Voor het diner waren we uitgenodigd in het huis 
van bij prof. Per Kjaersgard-Andersen, die voor 
de gelegenheid een buffet geregeld had. Aan het 

einde van deze zeer geslaagde eerste dag werden 
we naar ons hotel gereden door de professor zelf 
en Camilla (Figuur 1).

Vejle 18 Mei

Op dag twee bezochten we Vejle Hospital, een 
prototype perifeer ziekenhuis, en het ziekenhuis 
waarin prof. Per Kjaersgard-Andersen werkzaam is.
Het ochtendprogramma bestond uit live-surgery van 
een TKP en en THP, waarbij de aandacht met name 
uitging naar de verschillende technische aspecten 
van de procedure. Er volgde een levendige discussie 
over de Deense werkwijze wat betreft postopera-
tieve mobilisatie, opnameduur en nacontroles. De 
praktijk in Denemarken wijkt sterk af van wat wij 
in Nederland gewend zijn. Gebruikelijk is de patiënt 
zo spoedig mogelijk te mobiliseren, wat neerkomt 
op mobilisatie uit bed twee uur na de operatie met 
als pijnstilling lokale wondanesthesie middels een 
mini-katheters die in de wond wordt achtergelaten. 
De gemiddelde opnameduur voor een prothese is 
slechts twee dagen. Hechtingen worden door de 
huisarts verwijderd en de nacontroles gebeuren 
door fysiotherapeuten of research nurses. Het 
contact tussen orthopeed en patiënt is dus 
minimaal, een situatie die voor Nederland on-
denkbaar is. Verder wordt er gewerkt met zoge-
naamde “patient packages”, wat inhoudt dat voor 
een patiënt die wordt ingestuurd voor een bepaald 
probleem, alvast alle te verwachten extra onder-
zoeken worden ingepland. Als iemand bijvoorbeeld 
komt met een verdenking meniscusscheur, wordt 
bij de planning van het primare consult ook meteen 
een afspraak ingepland voor een MRI-onderzoek 
drie dagen later etc. Mocht het niet nodig blijken, 
dan is afzeggen van een onderzoek immers makke-
lijker dan op korte termijn plannen.

Figuur 1. Camilla Ryge, Eelco Nelissen en 
prof. Per Kjaersgard-Andersen
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Na de lunch ging het programma verder met een 
lezing van prof. Søren Overgaard, betreffende het 
welbekende Danish Hip Arthroplsty Register. Met 
name het nut en de wetenschappelijke waarde van 
een goed register werd bediscussieerd. Wat heel 
duidelijk naar voren kwam, is dat een registratie 
van implantaten ondanks dat het tijd en geld kost, 
toch ook een heleboel kan opleveren ter verbe-
tering van de orthopedische zorg op artroplastiek 
gebied (Figuur 2).

Aan het einde van deze middag vertrokken we 
naar Odense, een rit van een klein uur, waar we de 
volgende twee nachten zouden verblijven.
De reis door Denemarken gaf ons ook de moge-
lijkheid van het Deense landschap te genieten. 
Overigens valt er tussen het Deense en Nederlands 
landschap weinig verschil te bemerken, zodat het 
wat mij betreft net zo goed een ritje in Nederland 
had kunnen zijn.
Na wederom een prima diner in het hotel was 
er voor de avond een nadere kennismaking met 
elkaar gepland, waarbij het de bedoeling was dat 
iedereen een korte presentatie over zichzelf, zijn 
werk en zijn land gaf.
Het was erg interessant om te zien waar iedereen 
mee bezig was, en hoe trots iedereen was op de 
stad en het land waarin ze wonen en werken.

Odense 19 Mei

Woensdag 19 Mei bezochten we de universiteitskli-
niek van Odense. De orthopedie afdeling van dit zie-
kenhuis is wederom naar Nederlandse maatstaven 
gigantisch: 450 werknemers, waarvan 75 dokters.
In dit ziekenhuis bevindt zich onder andere de 
meest gespecialiseerde hand en pols-unit van 
Denemarken, en het enige ziekenhuis waar re-
implantaties plaatsvinden. Ook deze procedures 
worden voornamelijk door orthopeden verricht, en 

niet zoals in Nederland, door plastisch chirurgen.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat de ochtend als 
thema handchirurgie had. Om het programma nog 
interessanter te maken, werd er van het geplande 
programma afgeweken.  Na een korte theoretische 
inleiding  over CMC-1 artrose werd er overgescha-
keld naar de OK en konden we meekijken met een 
live surgery sessie, waarbij een CMC-1 artroplas-
tiek werd verricht. 
Hierna kregen we een lezing over de afdeling hand-
chirurgie en de werkzaamheden betreffende re-
implantaties. Uiteraard werd deze lezing vergezeld 
van de nodige kleurrijke dia’s!
Aan het einde van de ochtend kregen we een kleine 
rondleiding door het ziekenhuis, gevolgd door een 
lunch.
Na de lunch ging het programma verder en stond er 
voetchirurgie op het programma.
Allereerst kregen we een lezing over wondbehan-
deling van de onderste extremiteit, een aandachts-
gebied dat in Nederland vooral bij de vaatchirur-
gen is ondergebracht. In Odense is er een volledige 
afdeling die zich met alle facetten van complexe 
wondbehandeling bezig houdt. Aan het hoofd van 
deze afdeling staat een orthopedisch chirurg. Aan 
het einde van de lezing bezochten we de wondpo-
likliniek, en kregen we uitleg over de wijze waarop 
de wondpoli gestructureerd is (Figuur 3).

Toen we teruggelopen waren van het bijgebouw 
waar de wondpoli zich bevindt, werd het programma 
na een korte koffiepauze voortgezet met een lezing 
over de oorzaken en behandelingen van verworven 
platvoet bij volwassenen.
De laatste lezing van de middag werd gegeven 
door een epidemioloog in dienst van de afdeling 
orthopedie, die zich bezighield met de nationale 
traumaregistratie. Aan de hand van deze registra-
tie waarin alle ongevallen in Denemarken worden 
opgenomen, wordt gepoogd aan preventieve ge-

Figuur 2. Live surgery in Vejle Hospital

Figuur 3. Enkel en teendruk meting op de wondpoli
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neeskunde te doen. Door de centrale registratie, 
waar zowel ambulancedienst, brandweer, politie, 
lokale politiek en bewoners worden betrokken, 
krijgt men van verschillende kanten zicht op pro-
bleemgebieden. Een uniek concept, wat al voor 
een daling van het aantal ongevallen op risicowe-
gen en kruisingen heeft gezorgd.

De rest van het dagprogramma was vrijgemaakt 
voor een stadswandeling door historisch Odense, in 
de voetsporen van de bekendste historisch persoon 
van Denemarken: Hans Christiaan Andersen.
Gedurende deze rondleiding bezochten we onder 
andere de plaatsen waar hij heeft gewoond, naar 
school is geweest en waar (delen van) zijn verhalen 
zich situeren.
De avond werd afgesloten door een diner in res-
taurant Cro’n dat authentieke Deense gerechten 
serveert. We werden hierbij vergezeld door de 
artsen die we eerder op de dag hadden ontmoet, 
zodat er in informele sfeer kon worden nagepraat 
over de diverse onderwerpen.

Kopenhagen 20 & 21 Mei 

In de vroege ochtend van donderdag 20 Mei ver-
trokken we naar Kopenhagen. De rit duurde twee 
uur. Helaas zat het weer niet echt mee en regende 
het erg hard, zodat het landschap een sombere 
indruk maakte.
Rond 10:00 arriveerden we in Herlev University 
Hospital, een van de twee grote ziekenhuizen in 
Kopenhagen, en met een indrukwekkende 25 ver-
diepingen een van de hoogste gebouwen van het 
land (Figuur 4).
We werden welkom geheten door dr. Sten Mejdahl, 
hoofd van de orthopaedie afdeling. Hierna volgden 
twee lezingen over schouderchirurgie. De eerste 
lezing ging over de trends in schouder fractuurbe-
handeling en de tweede had als onderwerp schou-
derarthroplastiek (steel VS resurfacing).
De ochtend werd afgesloten met een rondleiding 
over het spoedeisende hulp complex.
Na de lunch was het de beurt aan de sectie sport 
traumatologie om ons op de hoogte te brengen 
van de nieuwste technieken  met betrekking tot 
ligamentaire reconstructies, de zin en onzin van 
de fysieke aanwezigheid van een MRI op de SEH 
en de mogelijkheid deze in een acute setting te 
gebruiken. Daarnaast kwam de huidige stand van 
zaken betreffende chondrale laesies en meniscus 
transplantaties aan bod. Hierna volgde een 
overzicht van het promotieonderzoek van een van 
de onderzoekmedewerkers over pees regeneratie 
in vitro en in vivo.
De slotlezing van deze middag was iets totaal 

anders en betrof de Rasch methode waarbij de 
huidige gebruikte outcome scores aan een zuiver 
mathematische analyse onderworpen kunnen 
worden, om zo de validiteit van de gebuikte vragen 
te bepalen. Het blijkt dat veel van de internati-
onaal gebruikte outcome scores deze test niet 
doorstaan. De huidige wetenschappelijke evidence 
zou dus wel eens een stuk minder sterk kunnen zijn 
dan voorheen gedacht werd indien men volgens 
deze maatstaven zou gaan meten. Uiteraard zijn 
er kritische kanttekeningen bij deze methode te 
plaatsen, maar het zet je wel aan het denken.

De late middag werd gebruikt om ons een en ander 
van de stad Kopenhagen te laten zien. Het ideale 
middel hiervoor is de boot, en dus hebben we een 
toeristische rondvaart van anderhalf uur door de 
kanalen en haven van Kopenhagen gemaakt. Dit is 
een geweldige manier om snel en groot deel van de 
stad te zien. Gelukkig scheen de zon en dus werd 
het een zeer aangename tocht, waarbij we van het 
contrast tussen de klassieke architectuur van de 
oude stad met de hypermoderne gebouwen van het 
haven gebied konden genieten.
Klein minpuntje was dat de wereldberoemde ‘kleine 
zeemeermin’ niet thuis was; ze was op vakantie 
naar een tentoonstelling in China. Aangezien er 
geen avondprogramma was gepland, zijn we met 
de hele groep op een terras gaan eten.

Figuur 4. Herlev University Hospital
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Vrijdag was alweer de laatste dag en waren we te 
gast in het Rigshospitalet, het tweede grote zie-
kenhuis in de stad. Dit ziekenhuis heeft zich vooral 
gespecialiseerd in traumaopvang, wervelkolom en 
kinderchirurgie.
Na het welkomstwoord door het hoofd van de 
afdeling, dr. Jens B. Retpen, kregen we een histo-
risch overzicht van de ontwikkeling van de wervel-
kolom chirurgie in Denemarken.
Ook werd nogmaals het hoogspecialistische systeem 
van de orthopedie in Denemarken benadrukt; 
elk ziekenhuis doet voornamelijk die onderdelen 
waar het goed in is (bijv. Wervelkolom chirurgie) 
en stuurt andere problemen (bijvoorbeeld op het 
gebied van de sporttraumatologie of schouderchi-
rurgie) door naar het ziekenhuis dat hierin gespe-
cialiseerd is. Men denkt op deze manier een betere 
kwaliteit te kunnen bieden door niet in elk zieken-
huis het volledig pallet aan ingrepen te bieden, 
zoals in Nederland gebruikelijk is.
Als afsluiter van de ochtend bezochten we de 
relatief nieuwe aanwinst van het ziekenhuis: sinds 
twee jaar hebben ze op het dak een helikopter-
platform voor de traumahelikopter. Gemiddeld 
landt er drie keer per dag een helikopter. Vanaf het 
platform hadden we een fantastisch uitzicht over 
de stad (Figuur 5).

Na een typisch Deense lunch van Smørrebrød werd 

het programma voortgezet met al thema orthope-
die bij kinderen. De onderwerpen waren achtereen-
volgens; de algemene organisatie van de kinderor-
thopedische zorg in Denemarken, osteotomieen ter 
correctie van deformiteiten en de behandeling van 
klompvoeten volgens de Ponsetti-methode.
Na een korte koffiepauze werd de dag afgesloten 
met een evaluatie van de afgelopen week. We 
waren het er over eens dat het een fantastisch ge-
organiseerde week was, waarbij de Deense organi-
satie uitzonderlijk gastvrij en ondersteunend was 
geweest. Naast wat we vakinhoudelijk geleerd en 
gezien hebben, hebben we ook veel van het land 
en van de Denen kunnen zien. De doelstelling om 
de verschillende landen/deelnemers dichter bij 
elkaar te brengen en banden voor de toekomstige 
samenwerking te smeden is zeer zeker geslaagd, 
en ik kan iedereen aanraden te solliciteren naar 
het volgend EFORT fellowship, dat komend najaar 
in Zwitserland gehouden zal worden.
’s Avonds vond het afscheidsdiner plaats in een van 
de betere Italiaanse restaurants van Kopenhagen.
Het jaarlijkse EFORT congres zal volgend jaar 
plaatsvinden in Kopenhagen. Alle deelnemers van 
dit fellowship zullen daar weer bij elkaar komen 
voor een reünie. Ik nodig hierbij iedereen van harte 
uit om mee te gaan naar dit wetenschappelijk inte-
ressante congres in deze prachtige stad met uiterst 
gastvrije mensen. 

Figuur 5. EFORT Travelling Fellows 2010 op het dak van het Rigshospitalet
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1. Kopij en illustraties worden in enkelvoud ingezonden.

2. De tekst dient digitaal te worden aangeleverd als tekstbestand in 
het formaat van tekstverwerkingsprogramma ‘MS Word’. Digitale af-
beeldingen dienen niet in het tekstbestand te worden opgenomen, 
maar in aparte bestanden geplaatst te worden (zie verder onder 
punt 7).

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

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

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

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

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

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

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

8. Kopij en illustraties worden digitaal aangeleverd via de “Online 
Manuscripten Service” op de website www.ntv-orthopaedie.nl. 
Onder de knop “Inloggen OMS” kunt u inloggen op de server. Inloggen 
is alleen mogelijk voor auteurs en redactie. Uw inloggegevens kunt 
u verkrijgen door met de link “email” een bericht te sturen met een 
abstract van uw manuscript. U ontvangt daarna uw inloggegevens, 
waarmee u toegang heeft tot de Online Manuscripten Service.

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

10. Toestemming van de auteur(s) en de uitgever is vereist voor het 
gebruik van eerder gepubliceerd materiaal en dient het manuscript 
te vergezellen bij de aanbieding voor publicatie.
Manuscripten die betrekking hebben op onderzoek bij (proef)
personen worden slechts geaccepteerd op voorwaarde dat in de 
tekst vermeld staat dat de studie is goedgekeurd door de Medische 
Ethische Commissie van de instelling, waar het onderzoek heeft 
plaatsgevonden.
Manuscripten die betrekking hebben op onderzoek bij proefdieren 
worden slechts geaccepteerd op voorwaarde dat in de tekst vermeld 
staat dat de studie is goedgekeurd door de Dier Experimenten Com-
missie van de instelling, waar het onderzoek heeft plaatsgevonden.
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  februari 2011
 1 Bejegening en samenwerken in teamverband - Harderwijk
 1 Medische Staf en Ziekenhuismanagement - Zeist
 2 Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - Groningen
 3 Teach the teacher 2011 - Leiden
 3 Visitatietraining vistitatie nieuwe stijl MSRC - Utrecht
 4 Visitatietraining vistitatie nieuwe stijl MSRC - Groningen
 7 Insights in de medische praktijk - Rotterdam
 7 Training opleidingsvisitatie MSRC - Utrecht
 9 Train de trainer Systematische Benadering Medische Spoedsituaties - Groningen
 10 Cursus 1: Teach the Teacher: Didactische Basisprincipes - Alkmaar
 10 Effectiever Communiceren voor Medici - Baarn
 10 IKR regiobijeenkomst Zorgpaden -2 decemebr 2010 - Rotterdam
 10 Train de Arts tot Opleider: Basistraining Clinical Teaching
 11 Chondrosarcoma congres - Leiden
 11 Insights in de medische praktijk - Horst aan de Maas
 11 Insights in de medische praktijk - Amsterdam
 11 Teach the Teacher: basismodule Communicatietraining - Lage Vuursche
 11 Visitatietraining vistitatie nieuwe stijl MSRC - Maastricht
 14 Cursus 1: Teach the Teacher: Didactische Basisprincipes - Amsterdam
 14 Teach the teacher 2011 - Leiden
 18 CCOC Inflammatoire ziekten en prothesiologie onderste extremiteiten - Utrecht
 22 Advanced Life Support (ALS) Provider course - Alphen aan Den Rijn

  maart 2011
 3 Teach the teacher 2011 - Leiden
 3 VMS Experttraining Patiëntveiligheid - Soesterberg
 7 Cursus 1: Teach the Teacher: Didactische Basisprincipes - Amsterdam
 7 Training opleidingsvisitatie MSRC - Utrecht
 8 Basisopleiding stralingsbescherming deskundigheidsniveau 4A/M Zwolle
 8 Teach the teacher 2011 - Leiden
 8 Teach the Teacher: basismodule Communicatietraining - Amsterdam Zuid-Oost
 13 Cursus Klinische Epidemiologie op Schiermonnikoog - Schiermonnikoog
 15 Systematische Benadering van Medische Spoedsituaties - Groningen
 15 Werkgroep Kinderorthopedie - Utrecht
 16 Cursus SIRE (Systematische Incident Reconstructie Evaluatie) - Utrecht
 17 Teach the Teacher: basismodule Communicatietraining - Amsterdam Zuid-Oost
 18 CCOC Inflammatoire ziekten en prothesiologie onderste extremiteiten - Utrecht
 18 Insights in de medische praktijk - Utrecht
 22 Regioavond voor chirurgen en orthopeden - Groningen
 23 Teach the Teacher 1, Didactische Basisprincipes - 9728NT
 24 Cursus 1: Teach the Teacher: Didactische Basisprincipes - Amsterdam
 24 Teach the teacher 2011 - Leiden
 24 Train de Arts tot Opleider: Basistraining Clinical Teaching
 25 Teach the Teacher 3, Begeleiden, Toetsen en Beoordelen - 9728NT
 27 SIQCmaart2011 - CH-7260 Davos (CH)
 31 Teach the Teacher: basismodule Communicatietraining - Amsterdam Zuid-Oost

Congres-, bij- en nascholingsagenda

Meer informatie? Zie besloten deel NOV-website: www.orthopeden.org
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Rob Ringelberg • General Manager Netherlands

De E-Factor...

«…maakt het verschil! Dankzij de verrijking met vita-

mine E, heeft ons nieuwe ‘highly cross-linked’ poly-

ethyleen (vitamys®) een extreem hoge weerstand 

tegen oxidatie, veroudering en ‘wear’.

De door een patent beschermde procedure van Mathys’ 

laatste innovatie vitamys® is één van de meest slijtvas-

te HXLPE materialen van deze tijd. Dit materiaal vindt 

u onder andere terug in de cementloze RM Pressfit 

vitamys® cup.

Maar… er kan meer met vitamys® – nieuwsgierig 

geworden? 

Mail naar vitamys@mathysmedical.com – 

Ik zie uw e-mail met belangstelling tegemoet!»
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