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oorwoord
Dit voorjaar was het in West-Europa kouder dan ooit: schrale
temperaturen en heropening van een Frans skistation op 1 juni
vanwege aanhoudende sneeuwval, maar tegelijkertijd ook een
temperatuur van 30 graden in Lapland. De internationalisering van
het weer slaat toe!
Daarentegen is het tijdens de wetenschappelijke vergaderingen
van de NOV gedurende de afgelopen jaren warmer dan ooit. Het
niveau is dermate hoog dat vele voordrachten hun weg naar de
internationale, hoog-geciteerde tijdschriften zullen vinden of reeds
gevonden hebben. Dit fraaie lot is echter niet voor elke voordracht
weggelegd. Vele presentaties vinden hun Waterloo na herhaalde
pogingen en men laat het maar zo. Dit hoeft niet altijd aan de
kwaliteit van het onderzoek te liggen (het waren tenslotte wel
geaccepteerde voordrachten tijdens een nationale bijeenkomst).
Ik wil bij deze dan ook elke auteur van een geaccepteerde
voordracht tijdens één van de vergaderingen van de NOV in de
afgelopen jaren oproepen een publicatie in het NTVO te overwegen.
Hiermee wordt het NTVO een sterker tijdschrift en een dergelijke
publicatie telt ook mee, ondanks het vooralsnog ontbreken van een
index of internationale notering. Dat door vele academische centra
een dergelijke publicatie gezien wordt als een smet op het blazoen
is enerzijds begrijpelijk gezien de financiële gevolgen die het
hoger wegzetten van een publicatie heeft, maar anderzijds is het
de taak van ons allen om de wetenschappelijke uitstraling van de
NOV te stimuleren en het NTVO tot een tijdschrift te maken dat de
Nederlandse orthopeed verdient.
Het NTVO veranderde al de voertaal voor de manuscripten naar
het Engels. Daarbij komen nu ook de proefschriftbesprekingen,
besprekingen van het Nederlands onderzoek in buitenlandse
tijdschriften en de boekbesprekingen. Speciale aandacht verdienen
de Engelstalige samenvattingen van de richtlijnen uit Nederland
en andere NOF landen, maar ook een rubriek als “invited lecture”
van nationale en internationale coryfeeën op hun gebied. Aan deze
laatste rubriek wordt hard gewerkt.
Afgelopen jaar werd het NTVO op correct gebruik van het
Nederlands gecorrigeerd door collega Ernst Raaymakers. De redactie
van het NTVO wil hem daar nogmaals hartelijk voor bedanken,
maar beseft dat deze internationalisering van het NTVO een “native
speaker” met “medical background” vereist. Een tweede oproep
is dan ook gericht aan hen die zich door deze functieomschrijving
aangesproken voelen: maak u kenbaar aan de leden van de redactie!
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De Nederlandse Orthopaedische Vereniging werd op
1 mei 1898 in Amsterdam opgericht.
De Vereniging heeft als doel:
- Het bevorderen van studie en het verbreiden van kennis
van de conservatieve en operatieve orthopedie onder
artsen.
- Het behartigen van de sociale belangen van de artsen
die de orthopedie uitoefenen, zowel binnen de 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 informeren over ontwikkelingen op orthopedisch gebied, waarbij zowel klinische als fundamentele
aspecten worden belicht. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt in de vorm van oorspronkelijke artikelen, editorials en verslagen van wetenschappelijke vergaderingen,
met name die van de NOV. Naast verenigingsnieuws wordt
ook aandacht besteed aan recent verschenen literatuur
en proefschriften. Voorts worden congressen, symposia en
workshops op het gebied van de orthopedie aangekondigd.
Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen in deze publikatie, zijn die van de auteur(s) en niet
(noodzakelijkerwijs) die van de redactie. Grote zorgvuldigheid 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 ontwikkelingen 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 medicijnen, enz. De redactie wijst elke verantwoordelijkheid
of aansprakelijkheid 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 dergelijke produkten gedane bewering.
Conform de richtlijnen van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (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.

Primaire totale knieprothese, ‘mobile bearing’
of een ‘fixed bearing’ ? - een overzicht van de
literatuur
Dennis van Duijvenbode, Marco Hoozemans, Geert Fieten en Bart Burger
Bij het plaatsen van een totale knieprothese (TKP) kan gebruik worden gemaakt van protheses met het tibiale glijvlak
(bearing), onbeweegbaar vast aan het tibiale deel van de prothese, de zogenaamde fixed bearing (FB-TKP), en van
protheses waarbij het tibiale glijvlak kan roteren en/of transleren ten opzichte van het tibiale deel van de prothese, de
zogenaamde mobile bearing (MB-TKP). De MB-TKP is ontworpen om op een aantal punten de FB-TKP te verbeteren. Het
doel van dit artikel is het evalueren van de veronderstelde voordelen van de MB-TKP door middel van een literatuuroverzicht. Hierbij werden de MB-TKP en FB-TKP vergeleken met betrekking tot: slijtage van het tibiale glijvlak, voortekenen van loslating van de prothese, levensduur van de prothese en kwaliteit van bewegen. Pubmed werd systematisch
doorzocht en studies werden geïncludeerd indien zij MB-TKP en FB-TKP vergeleken in levende patiënten. Er werden
4 meta-analyses, 27 randomized controlled trials (RCT’s), 4 reviews, 1 systematische review, 11 bilateraal vergelijkende
en 26 andere vergelijkende studies geïncludeerd. Rekening houdend met de studieopzet, wordt op basis van de geïncludeerde studies geconcludeerd dat de FB-TKP en MB-TKP niet aantoonbaar verschillen op de onderzochte parameters.

Inleiding
Van oorsprong zit het tibiale glijvlak (bearing) van
een TKP onbeweegbaar vast aan het tibiale deel
van de prothese. Dit is de fixed bearing totale
knie protheses (FB-TKP). In de jaren ’80 van de
vorige eeuw is er een prothese ontworpen met
een (beperkt) beweegbaar tibiaal glijvlak, de zogenaamde mobile bearing totale knie prothese
(MB-TKP).1
In de knie is, naast flexie en extensie om de transversale as , enige rotatie rond de longitudinale as
mogelijk, evenals enige (antero-posterieure) translatie.2 Bij de FB-TKP is het tibiale glijvlak relatief
vlak om enige rotatie en translatie mogelijk te
maken. Bij de MB-TKP is er in theorie rotatie van
het tibiale glijvlak om de longitudinale as mogelijk
(“rotating platform”) en/of antero-posterieure
translatie tussen het tibiale glijvlak en het tibiale
deel van de prothese. Het tibiale glijvlak kan bij de
MB-TKP hierdoor beter naar het femorale deel van
de prothese gevormd worden zonder bewegingsbeperkingen op te leveren.
In de literatuur worden vier theoretisch veronderstelde voordelen van MB systemen beschreven. Ten
D.C. van Duijvenbode, MSc MD1,2, M.J.M. Hoozemans,
PhD1,3, G.M. Fieten, MSc MD1,2 en B.J. Burger, MD PhD1,2
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2 Afdeling Orthopaedie, Medisch Centrum Alkmaar
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Bewegingswetenschappen, Vrije Universiteit Amsterdam
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eerste zou het tibiale glijvlak van MB systemen
minder slijten. Bij de MB-TKP sluiten het oppervlak
van het tibiale glijvlak en het femorale deel van de
prothese beter op elkaar aan, hetgeen resulteert
in een groter contactoppervlak. Het vergrote contactoppervlak heeft een verminderde druk per oppervlakte-eenheid tot gevolg. Doordat het tibiale
glijvlak kan roteren en transleren op het tibiale
deel van de prothese schuift het femorale deel van
de prothese minder over het tibiale glijvlak. Het
vergrote contactoppervlak en het minder schuiven
zouden beiden minder slijtage van het polyethyleen
tot gevolg hebben.3 Echter meer slijtage ten gevolge
van het vergrote contact oppervlak en het bestaan
van een tweede articulerend oppervlak zouden ook
een risico zijn.3,4 Ten tweede zou er minder kans
op loslating zijn van de MB-TKP. Doordat het tibiale
glijvlak kan roteren of transleren op het tibiale
deel van de prothese vindt er minder stress plaats
op de interface van bot naar cement. Dit zou leiden
tot minder radiolucenties en osteolyse. Het derde
veronderstelde voordeel komt voort uit de eerste
twee. Zowel een verminderde tibiale glijvlakslijtage als een verminderde kans op loslating leiden tot
een verminderde kans op revisie en dus een langere
levensduur van de prothese. Het vierde veronderstelde voordeel van een MB-TKP ten opzichte van
een FB-TKP is dat bewegingen in de knieprothese
meer overeen zouden komen met de bewegingen in
een niet-aangedane knie.
In de literatuur worden ook nadelen van de MB-TKP
beschreven. Een bekend nadeel van de MB-TKP is
de kans op een luxatie van het tibiale glijvlak.4,5 De
grotere precisie die nodig is bij het uitbalanceren
van het flexie- en extensiegat om luxatie of slippen
Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 20, Nr 2, juni 2013
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van het tibiale glijvlak te voorkomen, is eveneens
een nadeel, evenals de daarmee gepaard gaande
leercurve en het risico op weke delenbeklemming.3
De verschillen tussen de FB-TKP en de MB-TKP
zijn uitgebreid onderzocht.1,3,4,6-17 Geen van deze
studies onderzocht alle vier de veronderstelde
voordelen.1,3,4,6-17 Een eenduidige conclusie met betrekking tot de validiteit van de vier veronderstelde
voordelen is, zover wij weten, niet te vinden in de
literatuur. Het doel van dit artikel is het evalueren
van de veronderstelde voordelen van de MB-TKP door
middel van een literatuuroverzicht. Hierbij werden
de MB-TKP en FB-TKP vergeleken met betrekking
tot de beoogde voordelen van de MB-TKP: minder
slijtage van het tibiale glijvlak, minder voortekenen
van loslating van de prothese, langere levensduur
van de prothese en betere kwaliteit van bewegen.
Methode
In de Pubmed database werd gezocht naar
Engelstalige en Nederlandstalige meta-analyses,
(systematische) reviews, RCT’s en andere vergelijkende studies. De volgende zoektermen zijn gecombineerd: mobile bearing, rotating platform,
meniscal bearing en anterior-posterior gliderotation. Total en fixed moesten daarnaast ook
voorkomen, maar artikelen met hemi- en unicompartmental werden geëxcludeerd in de search.
Inclusiecriteria voor de artikelen waren: beschikbaarheid van het artikel, er moest een vergelijking
worden gemaakt tussen FB-TKP en de MB-TKP, en
de primaire indicatie voor de TKP moest artrose
zijn. In vitro studies en studies op basis van biomechanische modellen werden geëxcludeerd. Studies
waarbij protheses zijn onderzocht, waarvan
het tibiadeel volledig uit polyethyleen bestond,
werden ook geëxcludeerd, evenals studies naar ongecementeerde protheses.
In de huidige studie werd geen onderscheid gemaakt
tussen de meniscal bearing en rotating platform
subtypes van de MB-TKP of tussen achterste
kruisband sparende (posterior cruciate retaining)
TKP’s en posterior stabilised TKP’s.
Uitkomstmaten
Slijtage van het tibiale glijvlak werd bij de MB-TKP en
FB-TKP vergeleken door te kijken naar het voorkomen
van laaggradige slijtage of hooggradige slijtage zoals
gedefinieerd in de betreffende studies. De slijtage
van het tibiale glijvlak werd in situ bepaald aan de
hand van de Knee Society Total Knee Arthroplasty
Roentgenographic Evaluation and Scoring System.18
Er werd per studie bekeken of deze een verschil
vond in (voor)tekenen van loslating in de vorm van
radiolucenties en osteolyse rond de bot-cement
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interface. De levensduur van de protheses en het
revisiepercentage werden vergeleken, beide als
gevolg van aseptische loslating. Kwaliteit van
bewegen bij de MB-TKP en FB-TKP werd vergeleken
aan de hand van door de patiënt gerapporteerde verschillen in pijn, functie en beperkingen als uitkomst
van diverse klinische scorelijsten. Subscores van deze
vragenlijsten werden niet meegenomen. Daarnaast
werden objectieve maximale flexie en extensie van
de knie vergeleken. Ook werd gekeken naar patiëntvoorkeuren voor een van beide prothesen bij bilateraal vergelijkende studies en eventuele verschillen
in postoperatieve complicaties. Indien er meerdere
vervolgmomenten in een studie waren, dan werd het
laatste vervolgmoment als uitkomst meegenomen.
Per studie is voor elk van de uitkomstmaten een
conclusie geformuleerd in termen van MB=FB (geen
verschil tussen MB-TKP en FB-TKP), MB (uitkomst
ten gunste van MB-TKP) en FB (uitkomst ten gunste
van FB-TKP). Indien in een artikel de gerapporteerde uitkomstmaten niet statistisch waren getoetst,
werden er geen conclusies aan deze uitkomstmaten voor de betreffende studie verbonden. Als een
studie binnen één van de vier hoofdvragen geen
eenduidige resultaten rapporteerde, dan is er geen
eindconclusie voor de betreffende hoofdvraag bij
de betreffende studie getrokken.
Bewijskracht
In het huidige artikel werden de eindconclusies
getrokken op basis van de studies met het beste
niveau van bewijskracht (level of evidence) zoals
onder andere gebruikt in het Journal of Bone
and Joint Surgery en het Journal of Orthopaedic
Trauma.19-21 Bilateraal vergelijkende studies
werden als niveau één beschouwd en niet-systematische reviews werden als niveau drie beschouwd.
Indien er informatie ontbrak voor het beoordelen
van de bewijskracht, werd de bewijskracht een
niveau lager beoordeeld.
Resultaten
De zoekopdracht resulteerde in 171 artikelen.
Van 2 artikelen kon geen volledige tekst worden
achterhaald.6,22 In totaal werden er 33 niveau-1
studies geïncludeerd, waaronder vier metaanalyses13,17,23,24, 17 RCT’s25-41 en 12 bilateraal
vergelijkende studies (studies waarbij patiënten
in de ene knie een FB-TKP hebben gekregen en
in de andere knie een MB-TKP).42-53 Er werden
tien niveau-2 studies geïncludeerd waaronder
één systematische review12, en negen RCT’s.54-62
Tevens werden er 28 niveau-3 studies geïncludeerd
waaronder vier reviews10,14,63,64 en 25 vergelijkende studies2,65-88 (tabel 1).
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Tabel 1. Kenmerken van geïncludeerde studies naar de verschillen tussen mobile bearing en fixed bearing prothesen (deel 1)
Auteur

Studie NVK Type prothese
Type			
				

Vol
20
juni
’13

Aglietti54
RCT
2
Ball25
RCT
1
Banks5
VS
3
Banks66
VS
3
			
Banks67
VS
3
Beard42
BiL
1
Bhan43
BiL
1
Biau68
VS
3
v/d Bracht64 R
3
Breugem26
RCT
1
Catani69
VS
3
			
Chiu44
BiL
1
Delport70
VS
3
Dennis71
VS
3
Dennis72
VS
3
Dennis10
R
3
Evans73
VS
3
Geiger74
VS
3
Hansson27
RCT
1
			
			
			
Hanusch28
RCT
1
Harrington55 RCT
2
Hasegawa45
BiL
1
Higuchi56
RCT
2
Ho75
VS
3
Huang77
VS
3
			
			
Huang76
VS
3
			
			
			
R
3
Huang63
Jacobs12
SR
2
Jacobs57
RCT
2
Jawed46
BiL
1
Jolles29
RCT
1
Kalisvaart30
RCT
1
Kim47
BiL
1
Kim49
BiL
1
Kim48
BiL
1
Kim50
BiL
1
Kim78
VS
3
Kim89
RCT
1
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Aantal
protheses
(MB/FB)

Leeftijd
MB
(jaren)

Leeftijd
Follow-up
FB			
(jaren)
(jaren)

MBK FB Zimmer; LPS FB Zimmer
65/65
71
70
Scorpio PS MB/FB Stryker
51/42
65
64
Diversen
29/92
70 (±8)
70 (±8)
Geen merk bekend.
Tien verschillende
12/47
Vijfentwintig verschillende protheses 44/169
TMK MB Biomet; AGC FB Biomet
33/33
63 (47-67)
63 (47-67)
LCS MB DePuy; Burstein II FB Zimmer 16/16
63 (40-71)
63 (40-71)
Hopital Lyon Sud MB/FB Tornier
42/47
71
71
Tien verschillende protheses
NexGen Legacy MB/FB Zimmer
47/53
68 (29-86)
71 (53-87)
Insall Burstein PS II FB Zimmer;
MBK MB Zimmer
10/10
62 (59-80)
68 (59-76)
AMK PS FB DePuy; LCS MB DePuy
16/16
68 (51-79)
68 (51-79)
Performance MB/FB Biomet
14/21			
Diversen
97/127
Diversen
80/187
Diversen
PFC Sigma MB/FB DePuy
113/100
63 (±8)
68 (±9)
E.motion MB Aesculap; PFC FB Depuy 30/30
69
70
Rotaglide total knee System
MB Corin Medical;
25/27
74 (60-85)
75 (64-86)
Nuffield total knee System
FB Corin Medical
PFC Sigma MB/FB DePuy
50/55
69
70
PFC Sigma MB/FB DePuy
86/72
64 (38-85)
63 (43-82)
PFC Sigma MB/FB DePuy
25/25
73 (55-81)
74 (55-81)
PFC Sigma MB/FB DePuy
31/45
68 (56-81)
68 (56-81)
LCS MB DePuy; MG 1 FB Zimmer
15/36
59 (48-73)
59 (40-74)
LCS MB DePuy; PCA FB Howmedica;
34/37
65 (±9)
69 (±7)
AMK FB DePuy; MG 1 FB Zimmer;
Richards Tricon FB S&N;
LCS MB Depuy; LCS PS MB DePuy;
AMK FB DePuy
34/46
67 (±7)
67 (±7)
PCA FB Howmedica; MG 1 FB Zimmer;
Richards Tricon FB S&N;
Diversen				
Diversen				
BalanSys MB/FB Mathys Medical
46/46
68
67
PFC Sigma MB/FB DePuy
50/50
3,3 (3,0-3,9) 3,3 (3,0-3,9)
NexGen LPS MB/FB Zimmer
26/29
67 (±8)
70 (±7)
PFC Sigma MB/FB DePuy
76/76
67 (±8)
67 (±8)
LCS MB DePuy; AMK FB DePuy
116/116
65 (33-70)
66 (33-70)
PFC Sigma MB/FB DePuy
LCS MB DePuy; AMK FB DePuy
LCS MB DePuy; AMK FB DePuy
LPS Flex MB/FB Zimmer
Sigma RP MB DePuy;
NexGen LPS Flex FB Zimmer
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3 (2,5-4,0)
>2
26 (±13)

3,7 (3-4,7)
6,0 (4,5-7,5)
5
1
0.7-2.2
2 (1,3-2,2)
13 (12-24)

>2
2

1,1 (0,8-2,4)
2
3,3 (1,5-5,3)
4
9,6 (4,0-13,5)

1
5
5
7,4 (6-8)

174/174
5,6 (5,2-6,1)
146/146
70 (42-80)
70 (42-80)
61/61
48 (34-55)
48 (34-55)
32/34			

13,2 (11,0-14,5)
10,8 (10-12)
1

37/36

2,5-2,6

68 (±6)

66 (±6)
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Tabel 1. (deel 2)
Auteur

Studie NVK Type prothese
Type			
				
Lädermann31 RCT
1
Lampe32
RCT
1
Liu79
VS
3
Lizaur33
RCT
1
			
Lu80
VS
3
			
Luring81
VS
3
			
Mahoney58
RCT
2
Minoda82
VS
3
Oh13
MA
1
Pagnano59
RCT
2
Post14
R
3
Price51
BiL
1
Rahman34
RCT
1
Ranawat52
BiL
1
Ranawat2
VS
3
Rees83
VS
3
			
Sawaguchi84 VS
3
Scuderi35
RCT
1
Shemshaki36 RCT
1
Shi85
VS
3
Siebold86
VS
3
			
Silvestre87
VS
3
			
Smit24
MA
1
Smit23
MA
1
Tibesku60
RCT
2
Tibesku61
RCT
2
Vasdev37
RCT
1
Watanabe53
BiL
1
			
Wen17
MA
1
Wolhlrab62
RCT
2
Wolterbeek88 VS
3
			
			
			
Wolterbeek38 RCT
1
Woolson39
RCT
1
Woolson40
RCT
1
Wylde41
RCT
1

Aantal
protheses
(MB/FB)

PFC Sigma MB/FB Depuy
44/48
Columbus MB/FB B.Braun Aesculap
48/52
LPS Flex MB/FB Zimmer
7/11
Trekking MB Samo;
Multigen Plus FB Lima
61/58
LCS MB Depuy; PCA FB Howmedica;
MG FB Zimmer
15/58
VectorVision MB Brainlab;
PCF Sigma FB Depuy		
Scorpio PS MB/FB Stryker
252/255
NexGen LPS Flex FB; PFC Sigma MB
28/28
Diversen
906
PFC Sigma MB/FB DePuy
80/160

Leeftijd
MB
(jaren)

Leeftijd
Follow-up
FB			
(jaren)
(jaren)

72
70 (52-84)
72

70
69 (53-84)
72

7,1 (5,8-7,8)
1

75 (70-83)

74 (70-82)

2

70 (45-81)

70 (45-81)

67 (±8)
66 (35-81)
72 (57-83)

69 (±8)
66 (40-83)
74 (57-85)

67 (41-80)

67 (41-80)

TMK MB Biomet; ACG FB Biomet
39/39			
Sigma PFC MB/FB Jonhson &Johnson 24/27
63 (52-72)
62 (44-78)
Sigma PFC MB/FB Depuy
25/25
74 (50-89)
74 (50-89)
Sigma PS MB/FB Depuy
20/20
TMK knee MB Biomet;
AGC Knee FB Biomet
7/7
71 (±4)
71 (±4)
PFC Sigma MB/FB DePuy		
70
70
NexGen LPS Flex MB/FB
28/19
64 (40-80)
63 (35-81)
Sigma PFC MB/FB DePuy
150/150
68 (±14)
70 (±12)
NexGen LPS Flex MB/FB
30-26
70 (60-83)
70 (42-85)
Duracon deep-dished
MB/FB Howmedica
17/26
69 (45-81)
66 (52-80)
Ceragyr MB Ceraver-Ostéal;
68/68
68 (54-85)
70 (44-82)
Hermes PS FB Ceraver-Ostéal
Diversen
1556/1903
Diversen
910/882
Genesis II MB/FB Smith & Nephew
16/22
63 (48-79)
60 (42-74)
Genesis II MB/FB Smith & Nephew
16/17
66 (±19)
65 (±10)
LCS MB DePuy; NexGen FB Zimmer
60/60
63 (55-75)
63 (57-76)
Rotaglide MB Corin Medicak;
NexGen CR FB Zimmer
22/22
60 (35-78)
60 (35-78)
Div
1950
NexGen MB/FB Zimmer
19/22
67
66
Duracon FB Stryker;
Triathlon FB/MB Stryker;
PFC-Sigma FB DePuy;
NexGen MB Zimmer; ROCC MB Biomet 23/29			
Triathlon FB/MB Stryker
9/11
63 (±10)
66 (±9)
LCS MB DePuy; NexGen FB Zimmer
23/29
69 (37-83)
67 (37-83)
LCS MB DePuy; NexGen FB Zimmer
33/30
78 (48-91)
78 (56-96)
Kinemax Plus FB/MB Stryker
108/120
69 (41-80)
68 (40-80)

Vol
20
juni
’13

2
5,9 (2,2-7,9)
2

1
3,3/3,6
18-132

1,0-1,5
2-4
5
6-42
6-16
4,7 (4-5)

2,0 (0,9-3,5)
2
3,5 (1,0-4,6)
6,6-8,9
5

0,4-3,6
1
2-6
10
2

NVK: niveau bewijskracht, MA: meta-analyse, SR: systematische review, R: review, RCT: randomised controlled trial,
BiL: bilaterale studie, VS: vergelijkende studie. Gemiddelde (±standaarddeviatie). Gemiddelde (minimum-maximum).
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Tabel 2. Kenmerken van studies naar slijtage van het tibiale glijvlak
Auteur

Smit24
Smit23
Kim47
Kim48
Breugem26
Aglietti54
Mahoney58
Biau68
Ho75
Huang77
Lu80

Type NVK
studie		
MA
MA
BiL
BiL
RCT
RCT
RCT
VS
VS
VS
VS

1
1
1
1
1
2
2
3
3
3
3

Eindoordeel Radiologische Verkregen Verkregen Laaggradige Hooggradige
slijtage		
inserts MB inserts FB
slijtage
slijtage
MB=FB
MB=FB
X
X		
MB=FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB
X		
MB=FB
MB=FB
MB		
MB		
MB=FB		

2

2

X
Vol
20

8

10

X

15
34
15

36
FB
37		
22
MB=FB

X

juni
’13

MB
MB
MB=FB

NVK: niveau bewijskracht, MA: meta-analyse, SR: systematische review, R: review,
RCT: randomized controlled trial, BiL: bilaterale studie, VS: vergelijkende studie. MB=FB: geen verschil
tussen MB-TKP en FB-TKP. MB: uitkomst ten gunste van MB. FB: uitkomst ten gunste van FB. X: geen oordeel

Slijtage van het tibiale glijvlak
De uitkomsten van studies naar tibiale glijvlakslijtage staan in tabel 2. De drie niveau-1 studies vonden
geen verschil tussen de MB-TKP en de FB-TKP
wanneer er werd gekeken naar radiologische
tekenen van slijtage van het tibiale glijvlak.24,26,48
Ook de enige niveau-2 studie vond geen verschil.54
Van de niveau-3 studies vonden twee 2 studies
geen verschil tussen de FB-TKP en MB-TKP in de
mate van slijtage van het tibiale glijvlak.68,80
Twee studies vonden een uitkomst ten nadele van
de FB-TKP omdat na revisie van de FB-TKP sprake
was van meer hooggradige slijtage van het tibiale
glijvlak.75,77 Door gebrek aan statistische analyse
kon er geen conclusie worden getrokken op basis
van twee 2 niveau-1 studies en een niveau-2
studie.23,47,58
Levensduur en tekenen van loslating van de
prothese
De uitkomsten met betrekking tot de levensduur
en tekenen van loslating van de protheses staan in
tabel 3. Tekenen van loslating werden in deze studie
onderzocht door te kijken naar het revisiepercentage, radiolucenties en osteolyse rond de prothese.
Dertien niveau-1 studies gaven geen betere
uitkomst voor een van beide soorten protheses
wanneer er werd gekeken naar radiolucenties of o
steolyse.13,17,24,28,30,34,36,39,47-50,53 Eén studie vond
geen verschillen voor osteolyse en voor radiolucenties in het femur maar wel werd er een verschil ten
gunste van de MB-TKP in radiolucenties in de tibia
gevonden.40 Wanneer er werd gekeken naar levens-

duur en revisiepercentage van de prothese vonden
6 studies geen betere uitkomst voor een van beide
protheses.24,30,36,43,49,50 Drie niveau-2 studies,
vonden geen verschil wanneer er werd gekeken
naar revisiepercentage of radiolucenties.54,55,57
Eén niveau-2 studie vond geen betere uitkomst voor
een van beide protheses wanneer er werd gekeken
naar levensduur van de prothese.58 Twee niveau-3
studies14,82 vonden geen verschil en één niveau-3
studie76 vond een hogere prevalentie van osteolyse
bij gereviseerde MB-TKP. Doordat er geen statistische analyse was toegepast op de door ons bekeken
uitkomstmaten kon er geen conclusie worden
getrokken uit zes studies.23,29,31,35,62,77 Eén review
besprak wel uitkomsten van diverse studies maar
verbond hier geen conclusie aan.63
Patiënt-gerapporteerde uitkomst en objectieve
knie functie
De uitkomsten met betrekking tot kwaliteit
van bewegen staan in tabel 4. Dertig niveau-1
studies13,17,23-28,30-32,34-49,52,53,89 vonden geen
verschil tussen de MB-TKP en de FB-TKP in bewegingsuitslag van de knie en in de uitkomst van
diverse klinische vragenlijsten. Eén studie vond
een verschil ten gunste van de MB-TKP in patiëntgerapporteerde uitkomstmaten.51 De patiënten in
deze studie hadden echter geen voorkeur voor één
van de twee protheses.
Acht niveau-2 studies vonden geen verschil tussen
de MB-TKP en de FB-TKP in bewegingsuitslag van
de knie en in de uitkomst van diverse klinische
vragenlijsten.54,55,57-62 Een andere niveau-1 studie
Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 20, Nr 2, juni 2013
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Tabel 3. Kenmerken van studies naar levensduur van de prothese, revisiepercentage, radiolucenties en osteolyse
Auteur

Vol
20
juni
’13

Oh13
Smit24
Smit23
Wen17
Bhan43
Kim47
Kim50
Kim90
Kim50
Watanabe53
Hanusch28
Jolles29
Kalisvaart30
Lädermann31
Rahman34
Scuderi35
Shemshaki36
Woolson39
Woolson40
Aglietti54
Harrington55
Jacobs57
Mahoney58
Wolhlrab62
Huang63
Post14
Huang76
Huang77
Minoda82

Type NVK Eindoordeel
studie			
MA
MA
MA
MA
BiL
BiL
BiL
BiL
BiL
BiL
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
R
R
VS
VS
VS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3

LevensRevisieRadiolucenties Radiolucenties Osteolyse
duur
percentage
femur
tibia

MB=FB			
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB		
X		
X
MB=FB			
MB=FB
MB=FB
MB=FB			
MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB		
MB=FB			
MB=FB		
MB=FB
MB=FB		
MB=FB		
MB=FB
MB=FB		
MB=FB		
MB=FB			
MB=FB		
MB=FB					
X			
MB=FB
X
MB=FB
MB=FB		
MB=FB		
X			
X
X
MB=FB			
MB=FB
X
X			
X
X
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB				
MB=FB
X			
MB=FB
MB
MB=FB			
MB=FB
MB=FB			
MB=FB
MB=FB			
MB=FB
MB=FB
MB=FB
X			
X
X
X				
MB=FB
MB=FB		
X
X
FB
X			
X
X				
MB=FB			
MB=FB		

MB=FB

MB=FB
MB=FB
MB=FB

MB=FB
MB=FB

X

NVK: niveau bewijskracht, MA: meta-analyse, SR: systematische review, R: review,
RCT: randomized controlled trial, BiL: bilaterale studie, VS: vergelijkende studie. MB=FB: geen verschil
tussen MB-TKP en FB-TKP. MB: uitkomst ten gunste van MB. FB: uitkomst ten gunste van FB. X: geen oordeel.

vond een verschil in extensie beperking van 0.3
en 1.6 graden voor respectievelijk de MB-TKP en
FB-TKP.56 In beide groepen was er echter sprake
van een significante verbetering ten opzichte van
de preoperatieve situatie. Zestien niveau-3 studies
vonden geen verschil tussen de MB-TKP en de
FB-TKP in bewegingsuitslag van de knie en in de
uitkomst van diverse klinische vragenlijsten.2,10,12,
14,64,68,71-74,78,79,81,82,87,88 Eén niveau-1 studie vond
een grotere paslengte voor patiënten jonger dan
70 indien zij een MB-TKP hadden in vergelijking
met patiënten jonger dan 70 met een FB-TKP.29
Zij vonden echter ook een kleinere paslengte bij
patiënten ouder dan 70 jaar indien zij een MB-TKP
hadden in vergelijking met patiënten ouder dan 70
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met een FB-TKP. Vijf niveau-3 studies waren ten
gunste van de MB-TKP.70,83-86 Eén van deze studies70
rapporteerde significant meer maximale flexie van
de knie bij de MB-TKP en vier studies83-85,87 vonden
na analyse dat het bewegingspatroon bij patiënten
met een MB-TKP dichter bij de natuurlijke beweging
van de knie lag ten opzichte van patiënten met een
FB-TKP. Omdat twee van deze studies geen verschil
tussen MB-TKP en FB-TKP in ROM of KSS vonden en
er daardoor geen overeenstemming van de resultaten binnen de studies was, werd er geen conclusie
aan deze studies toegekend.85,86 Eén niveau-3
studie65 was ten gunste van de FB-TKP op basis van
betere maximale knie flexie en een andere studie69
vond bij bewegingsanalyse juist dat een deel van
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Tabel 4. Kenmerken van studies naar patiënt gerapporteerde uitkomstmaten, range of motion en bewegingsanalyse
Auteur

Oh13
Smit24
Smit23
Wen17
Beard42
Bhan43
Chiu44
Hasegawa45
Jawed46
Kim47
Kim49
Kim90
Kim50
Price51
Ranawat52
Watanabe53
Ball25
Breugem26
Hansson27
Hanusch28
Jolles29
Kalisvaart30
Kim89
Lädermann31
Lampe32
Lizaur33
Rahman34
Scuderi35
Shemshaki36
Vasdev37
Wolterbeek38
Woolson39
Woolson40
Wylde41
Jacobs12
Aglietti54
Harrington55
Higuchi56
Jacobs57
Mahoney58
Pagnano59
Tibesku60
Tibesku61
Wolhlrab62
v/d Bracht64
Dennis10
Post14
Banks65
Banks66
Banks67

Type
NVK
studie		
MA
MA
MA
MA
BiL
BiL
BiL
BiL
BiL
BiL
BiL
BiL
BiL
BiL
BiL
BiL
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
SR
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
RCT
R
R
R
VS
VS
VS

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3

EindVragenlijst
VAS
Flexie Extensie Voorkeur Bewegingsoordeel						
analyse
MB=FB
MB=FB		
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB
X
MB=FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB
X
MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB			
MB
MB				
MB=FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB MB=FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
X
MB=FB
MB=FB MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
X
MB=FB
FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB			
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB
FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB			
MB=FB
MB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB						
MB=FB
MB=FB
MB=FB MB=FB			
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB
X
MB=FB
MB=FB						
MB=FB
X					
FB			
FB
X						
X						

Vol
20
juni
’13

MB=FB

X

MB=FB

MB=FB
MB=FB

MB=FB
X
X
X
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Tabel 4. (deel 2)
Auteur

Vol
20
juni
’13

Biau68
Catani69
Delport70
Dennis71
Dennis72
Evans73
Geiger74
Kim78
Liu79
Luring81
Minoda82
Ranawat2
Rees83
Sawaguchi84
Shi85
Siebold86
Silvestre87
Wolterbeek88

Type
NVK
studie		
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS
VS

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

EindVragenlijst
VAS
Flexie Extensie Voorkeur Bewegingsoordeel						
analyse
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
X
X					
MB			
MB
MB=FB						
MB=FB			
MB=FB
MB=FB			
MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB					
MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB		
MB=FB
MB=FB
MB=FB						
MB						
MB
			
X			
MB=FB			
X
MB=FB					
MB=FB
MB=FB
MB=FB MB=FB		
MB=FB
MB=FB
X
MB=FB
		

X
MB=FB

MB=FB

MB
MB
MB
MB
MB
X

NVK: niveau bewijskracht, MA: meta-analyse, SR: systematische review, R: review, RCT: randomized
controlled trial, BiL: bilaterale studie, VS: vergelijkende studie. MB=FB: geen verschil tussen MB-TKP en
FB-TKP. MB: uitkomst ten gunste van MB. FB: uitkomst ten gunste van FB. X: geen oordeel.
Patiënt gerapporteerde uitkomst: Knee Society Score, Oxford Knee Score, Hospital of Special Surgery score,
Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score, Western Ontario and McMaster Universities Knee Injury and
Osteopaedic Outcome Score, University of California at Los Angeles score, Tegner score.

de uitkomsten ten gunste was van FB-TKP. Echter
bij de andere parameters van de bewegingsanalyse werd geen verschil tussen de MB-TKP en FB-TKP
gevonden. Er werd geen conclusie aan resultaten
van één studie toegekend als gevolg van conflicterende uitkomsten in vragenlijsten en de VAS score.33
Ook aan de resultaten van drie andere studies werd
geen conclusie toegekend omdat statistische analyse
ontbrak.66,67,69 Verder werd bij één studie meerdere
MB-TKP en FB-TKP protheses vergeleken.88 In deze
studie werd wel gekeken naar verschillen tussen de
prothesemerken maar niet specifiek tussen MB-TKP
en FB-TKP. Deze studie concludeerde dat er geen
klinisch relevant verschil is tussen de protheses.
Discussie
Op basis van de in dit literatuuroverzicht geïncludeerde studies met de beste bewijskracht worden
met betrekking tot slijtage van het tibiale glijvlak,
tekenen van loslating, levensduur van de prothese
en kwaliteit van bewegen geen duidelijke verschillen gevonden tussen de MB-TKP en de FB-TKP.
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Bij de MB-TKP zou het vergrote contactoppervlak en
het verminderde schuiven van de femurcomponent
over het tibiale glijvlak leiden tot minder slijtage
van het tibiale glijvlak, maar in de literatuur worden
geen duidelijke verschillen in slijtage gevonden.
Dit kan verklaard worden doordat slijtage van
het tibiale glijvlak geen vaak of vroeg optredend
fenomeen is. Zo blijkt uit het Australische kniearthroplastiekregister dat in slechts 0,7% van de
revisies slijtage van het tibiale glijvlak de indicatie
tot revisie is.91 Verder ligt de 15-jaars overleving
van knieprotheses al boven de 90%92, waarbij de
revisies dus slechts voor een klein deel het gevolg
zijn van mogelijke slijtage van het glijvlak. Om
überhaupt verschillen te kunnen aantonen tussen
MB en FB knieprothesen in het voorkomen van
revisie als gevolg van tibiale glijvlakslijtage, zijn
dus studies met veel patiënten en een lange vervolgduur nodig. Slechts één relevante studie had
een vervolgduur langer dan 10 jaar.48 Deze studie
met niveau-1 bewijskracht vond geen verschil
in levensduur van de prothese. Omdat daarnaast
ook in in vitro studies geen eenduidige resultaten
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worden gevonden met betrekking tot slijtage van
het tibiale glijvlak,93-97 lijkt verminderde slijtage
van het tibiale glijvlak geen goed argument om te
kiezen voor een MB-TKP.
Rekening houdend met de bewijskracht van
de studies blijkt uit dit literatuuroverzicht dat
levensduur van de MB-TKP prothese, radiolucenties en osteolyse rond de MB-TKP prothese niet
verschillen van die van de FB-TKP. Veel studies
geven wel het aantal revisies maar toetsen het
verschil tussen beide type prothesen niet. Grote
verschillen in aantal revisies lieten de studies
echter niet zien. In één meta-analyse24 is er
een statistisch analyse verricht om verschillen
in het aantal revisies te evalueren. Er werd in
deze niveau-1 studie geen verschil in het aantal
revisies gevonden tussen MB-TKP en FB-TKP. Het is
echter niet duidelijk of het hier ging om revisies
als gevolg van aseptische loslating of revisies als
gevolg van elke oorzaak.
In dit literatuuroverzicht is er voor gekozen patiëntgerapporteerde uitkomsten van vragenlijsten mee
te nemen om kwaliteit van bewegen te kwantificeren. Hierbij wordt aangenomen dat patiënten beter
op deze vragenlijsten scoren als zij een hogere
kwaliteit van bewegen ervaren, hoewel de validiteit
van deze aanname niet bewezen kan worden. Uit
het literatuuroverzicht blijkt de ervaren kwaliteit
van bewegen na het krijgen van een MB-TKP niet
te verschillen van die na een FB-TKP. Ook de bewegingsuitslag van de knie blijkt na de knievervanging niet te verschillen tussen de twee typen
prothesen. Eén niveau-1 studie (van de 31) vond
een verschil ten gunste van de MB-TKP in patiëntgerapporteerde uitkomstmaten.51 De patiënten
in deze studie hadden echter geen voorkeur voor
één van de twee protheseontwerpen. Ook bij
bewegingsanalyse wordt geen verschil in looppatroon aangetoond bij de niveau-1 en niveau-2
studies. Hoewel vijf van de acht niveau-3 studies
een uitkomst ten gunste van de MB-TKP2,83-86
vinden, concludeert een van deze 5 studies echter
dat de gevonden kinematische verschillen tussen
de MB-TKP en de FB-TKP in deze studies nauwelijks relevant zijn.85 Gevonden verschillen in bewegingsanalyse zijn dan ook moeilijk te vertalen
naar klinisch relevante verschillen. Aangetoonde
verschillen in bewegingen blijken te kunnen
vallen binnen de variatie van de kinematica van
de normale knie.2 Daarnaast lijken verschillen in
objectieve uitkomsten van bewegingsanalyses ook
niet te correleren met subjectief ervaren kwaliteit
van bewegen.86 Wij denken dat de conclusie dat
er geen verschil is tussen de MB-TKP en FB-TKP in
kwaliteit van bewegen valide is vanwege het grote
aantal studies van het beste bewijsniveau dat
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zowel bij de uitkomst van vragenlijsten als bij bewegingsanalyse geen verschil vindt tussen MB-TKP
en FB-TKP.
Naast de hierboven besproken uitkomsten zouden
de twee typen prothesen kunnen verschillen in
het voorkomen van complicaties. In geen van de
geïncludeerde studies werd er een verschil in het
aantal complicaties gerapporteerd. De kans op
een luxatie van het tibiale glijvlak, de grotere
precisie die nodig is bij het uitbalanceren van het
flexie- en extensiegat en het risico op weke delenbeklemming lijken dus niet tot meer complicaties
te leiden.
Een sterk punt van het huidige literatuuroverzicht
is de grote hoeveelheid geïncludeerde studies.
Van de 71 studies waren er 33 van niveau-1 en dus
van hoge kwaliteit. Hierdoor was het mogelijk om
voor elk van de veronderstelde voordelen van de
MB-TKP een conclusie te trekken. De geïncludeerde
studies werden geclassificeerd volgens de levels of
evidence.19-21 Ondanks dat deze methode betrouwbaar en geaccepteerd is gebleken voor het classificeren voor methodologische opzet98,99, zegt deze
classificatie weinig over de methodologische uitvoering van een studieopzet.100 Het is mogelijk dat
wij een klein aantal studies gemist hebben omdat
wij alleen de Pubmed database hebben doorzocht.
De kans is echter klein dat deze studies de
conclusie van onze studie zouden veranderen. Het
kan als zwak punt worden gezien dat wij verschillende merken en typen prothesen (b.v. “rotating
platform”, “meniscal bearing”, wel/niet achterste
kruisband sparend) slechts hebben onderverdeeld in
MB-TKP en FB-TKP prothesen. Door deze heterogeniteit kan het zijn dat het mogelijk beter presteren
van individuele prothesen niet naar voren komt.
Dit is inherent aan de opzet van dit literatuuroverzicht en aan (systematisch) literatuuronderzoek in
het algemeen. Op basis van de overeenstemming
tussen de studies met de beste bewijskracht wordt
echter niet verwacht dat een verdere onderverdeling in type knieprothese de conclusie van dit literatuuroverzicht zou veranderen.
De conclusie van dit literatuuroverzicht is dat er
met betrekking tot slijtage van het tibiale glijvlak,
tekenen van loslating, levensduur van de prothese
en kwaliteit van bewegen geen duidelijke verschillen bestaan tussen de MB-TKP en de FB-TKP. Een
advies over welke prothese te gebruiken kan dus
niet op basis van de in de literatuur veronderstelde voordelen van de MB-TKP worden gegeven.
Bij het kiezen tussen de FB-TKP en de MB-TKP
adviseren wij de keuze te baseren op andere argumenten, zoals de ervaring van de operateur met
een prothese en mogelijke financiële en logistieke
voor- en nadelen van verschillende protheses.

Dennis van Duijvenbode, Marco Hoozemans, Geert Fieten en Bart Burger

Abstract
In total knee arthroplasty (TKA) prosthesis with a fixed
bearing (FB-TKA) or a mobile bearing (MB-TKA) can be
used. The MB-TKA was designed to improve some of the
aspects of the FB-TKA. The purpose of this paper is to
overview the current available literature that compares
the MB-TKA and the FB-TKA on insert wear, early signsand signs of loosening, prosthesis survival and quality of
movement. The Pubmed database was searched systematically and studies were included when comparing MB-TKA
and FB-TKA. Four meta-analyses, 27 randomised controlled
trails, 4 reviews, 1 systematic review, 11 studies comparing
both knees in one person and 26 other comparative studies
were included. Taking the study designs into account, it
was concluded there is no proof for differences between
the MB-TKA and FB-TKA for the assessed parameters based
on the included studies.
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Bilaterale heupvervanging in één operatiesessie goede resultaten in geselecteerde patiëntengroep
Anne J. Spaans en Joost A.A.M. van den Hout
In Nederland worden per jaar meer dan 24.000 totale heupprotheses (THP) geplaatst. Bij een aantal patiënten is sprake
van bilateraal symptomatische coxarthrose. Slechts bij een deel van deze patiënten wordt bilateraal in één operatiesessie
een THP geplaatst. Recent hebben wij vijf patiënten bilateraal in één operatiesessie geopereerd, met goede resultaten
en zonder toename van complicaties. Dit is in overeenstemming met resultaten die zijn beschreven in de literatuur.

Introductie
Negen tot 33 procent van de patiënten met primaire
coxarthrose heeft bilaterale klachten die beiderzijds chirurgisch ingrijpen rechtvaardigen in de
zin van het plaatsen van een totale heup prothese
(THP).1,2 Orthopeden worden dan voor de keuze
gesteld patiënten bilateraal in één operatiesessie te
opereren, de operaties minimaal zes weken na elkaar
te verrichten óf de operaties tijdens één opname te
verrichten met een tussenpoze van vijf tot zeven
dagen.3 Het plaatsen van een bilaterale THP in één
sessie is de afgelopen jaren populairder geworden.
Patiënten
In ons ziekenhuis hebben recent vijf patiënten bilateraal een THP gekregen in één operatiesessie. Zij
werden gezien op het spreekuur van één orthopedisch chirurg. Zij gaven allemaal aan gelijke pijnklachten te ervaren aan beide heupen. Op de röntgenfoto’s werd een ernstige bilaterale coxarthrose
gediagnosticeerd met een indicatie tot operatief
ingrijpen. De patiënten hebben allemaal zelf
gevraagd naar de mogelijkheid om beide heupen
in één operatiesessie te vervangen vanwege angst
voor het ziekenhuis en operatieve interventies. Het
betrof vier vrouwen en een man met een gemiddelde peroperatieve leeftijd van 59 jaar (tabel 1).
Interventie
Alle 5 patiënten kregen bilateraal een THP via
een posterolaterale benadering. Zij werden
door dezelfde orthopedisch chirurg geopereerd.
Ongecementeerde femur- en acetabulumcompoA.J. Spaans, aios orthopedie en J.A.A.M. Van den Hout,
orthopedisch chirurg, afdeling orthopedie,
Amphia Ziekenhuis, Breda
Correspondentie: A.J. Spaans
E-mail: annespaans@gmail.com

nenten werden gebruikt bij alle patiënten. Dit hield
in een Trident cup, een Accolade TMZF steel, een
high cross-linked polyethyleen X3 liner en een kobalt
chroom 36 mm kop (Stryker Orthopaedics, Mahwah,
NJ). Bij alle operaties is een cell saver gebruikt,
vanwege het te verwachten bloedverlies. De operatieduur werd gemeten vanaf de eerste incisie tot en
met het sluiten van de tweede wond, dus inclusief
het opnieuw positioneren van de patiënt.
Comparison
In de meeste gevallen wordt bij een patiënt met
bilateraal symptomatische coxartrose tweemaal
een unilaterale THP geplaatst in twee aparte operatiesessies. De NOV-richtlijn totale heupprothese
laat de mogelijkheid tot het in één operatiesessie
inbrengen van een bilaterale THP onbesproken. In
een systematisch review wordt geconcludeerd dat
plaatsing van een bilaterale THP in één sessie niet
leidt tot meer belangrijke complicaties bij geselecteerde patiënten met een ASA 1 of 2 score dan
plaatsing van een bilaterale THP in twee sessies.4
Outcome
Het gemiddelde peroperatieve bloedverlies was
650 cc met een gemiddelde operatieduur van 107
minuten (tabel 1). Alleen patiënt 4 heeft twee
erytrocytentransfusies gehad vanwege een te laag
hemoglobinegehalte. Verder deden zich per- en
postoperatief geen complicaties voor. De patiënten
konden na gemiddeld 5.8 dagen in goede conditie
uit het ziekenhuis worden ontslagen.
Bij navraag gaven alle vijf patiënten aan de ingreep
opnieuw zo te doen. Patiënten hadden voor deze
operatie gekozen vanwege angst voor het ziekenhuis en een operatie. De post-operatieve resultaten, gemeten aan de hand van bewegingsuitslagen,
pijn- en tevredenheidsscores, Harris Hip, Oxford
Hip en HOOS score, waren vergelijkbaar met die van
bilateraal in twee sessies geopereerde patiënten.
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Tabel 1. Patiëntengegevens
Patiënt
Geslacht
			
1
Vrouw
2
Vrouw
3
Man
4
Vrouw
5
Vrouw

Leeftijd
(jaren)
53
69
49
67
59

BMI
ASA
(kg/m2)		
36
3
21
2
30
2
23
2
22
2

Bloedverlies
(ml)
1350
600
500
600
500

Operatieduur
(minuten)
121
102
112
110
88

Opnameduur
(dagen)
6
7
6
6
4
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Relevante literatuur
De potentiële voordelen van het bilateraal in één
sessie opereren van patiënten met beiderzijds
symptomatische coxarthrose zijn een verkorte duur
van hospitalisatie, arbeidsongeschiktheid en revalidatieperiode, eenmalige anaesthesie en afname
van de gezondheidszorgkosten.1,4-12 De functionele
resultaten zijn minimaal gelijk aan die van twee
unilaterale operaties, ook bij patiënten ouder
dan 75 jaar.13 Uit loopstudies blijkt dat optimale
functie bij patiënten met bilaterale symptomatische coxarthrose pas bereikt wordt wanneer beide
heupen geopereerd zijn. Deze functie kan sneller
worden hersteld door het verrichten van bilaterale
operaties in één sessie.1,14 Daarnaast is er ook een
groter klinisch succes doordat beide heupen even
pijnlijk zijn en daardoor evenredig worden gebruikt
tijdens de revalidatie.9,14 In vergelijkend onderzoek, uitgevoerd tussen verschillende groepen (bilaterale simultane THP, vroege (binnen zes maanden) en vertraagde (binnen vijf jaar) twee-sessie
bilaterale THP) werd het beste loopvermogen
gezien in de groep met bilateraal in één sessie geopereerde patiënten.15
Eén van de meest genoemde argumenten tegen
de bilateraal in één sessie uitgevoerde THP is
de mogelijke toename aan per- en postoperatieve complicaties, waaronder diepe veneuze
trombose, longembolieën, infectie en heterotope
ossificatie.5,12,16 Dit wordt met name gerapporteerd in studies van oudere datum. Een aantal
recent uitgevoerde studies heeft echter bewezen
dat de ingreep even veilig en effectief is als unilaterale THP of bilaterale THP in twee sessies, met
een gelijke morbiditeit en mortaliteit.1,8,10,15,17-19
Uit onderzoek van Berend e.a. komt naar voren
dat in de in één sessie bilateraal geopereerde
groep minder patiënten de fysiotherapie-doelen
behaalden dan patiënten na twee unilaterale
operaties (53 versus 80%), waardoor meer patiënten
na ontslag uit het ziekenhuis een revalidatie-plaats
nodig hadden. Daarnaast was er een hoger per-

50

■

Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 20, Nr 2, juni 2013

centage patiënten dat een erytrocyten transfusie
nodig had.19 Een groter bloedverlies is bij bilateraal simultaan geopereerde patiënten een logisch
gevolg. Dat leidt echter niet per definitie tot meer
bloedtransfusies.8,10,18
Voor het uitvoeren van bilaterale THP in één sessie
lijkt vooral de wens van de patiënt de doorslaggevende factor. De ASA score geeft ook een
indicatie, hoewel hierover vooralsnog geen duidelijke consensus bestaat.4,7,18,20 Swanson et al.
toonden aan dat de ASA- score de enige onafhankelijke voorspellende factor was voor het optreden
van complicaties na een bilaterale operatie in één
sessie en adviseren deze ingreep voor patiënten
met ASA score 1 of 2.21 Andere studies vonden
echter geen verschil in complicaties en mortaliteit tussen laag-risico (ASA 1 en 2) en hoog-risico
patiënten (ASA 3 en 4) en adviseren de ingreep voor
alle patiënten, ongeacht de ASA score.1,17
Waarom wordt de operatie niet zo vaak uitgevoerd?
Mogelijk spelen financiële nadelen hier een rol. De
vergoeding, die het ziekenhuis en de specialist voor
de tweede geplaatste THP binnen één operatiesessie krijgen, is slechts 50%.6,19
Aanbeveling
Het bilateraal plaatsen van een THP in één sessie
dient te worden overwogen bij patiënten met bilateraal symptomatische coxarthrose. Het is daarbij
wel van belang dat de patiënt in goede medische
conditie is.4,18
Abstract
More than 24,000 total hip replacements are performed
each year in the Netherlands. Some of these patients have
bilateral symptomatic coxarthritis. Only in a part of them a
bilateral total hip replacement is performed simultaneously.
Recently, we performed a one-stage bilateral total hip replacement in five patients with good results and without
increase of complications. These results are in accordance
with those found in the literature.

Anne J. Spaans en Joost A.A.M. van den Hout
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Intraspinaal osteochondroom: een zeldzame
presentatie van een frequent voorkomende aandoening - case report en review van de literatuur
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Een osteochondroom in het spinale kanaal op thoracaal niveau met myelopathie is een zeldzame aandoening. In de
literatuur zijn slechts enkele casus beschreven. Onze casus betreft een actieve 18-jarige man met een progressieve
partiële dwarslaesie op basis van een osteochondroom in het spinale kanaal, uitgaande van de 7e thoracale wervel, bij
multipele exostosen elders in het lichaam. Daarnaast presenteren wij een overzicht van de Engelstalige literatuur over
osteochondromen in de thoracale wervelkolom met myelopathie bij patiënten met multipele exostosen.

Introductie

Patiënt

Osteochondromen (OC) of osteocartilagineuze
exostosen zijn de meest voorkomende benigne
tumoren van het skelet. OC zijn verantwoordelijk
voor 20-50% van alle benigne bottumoren en 10-15%
van alle bottumoren.1 OC kunnen onderverdeeld
worden in twee groepen, enerzijds de solitaire
laesies en anderzijds de multipele exostosen. Deze
laatste zijn vaak geassocieerd met hereditaire
multipele exostosen (HME). Bij slechts 12% van de
patiënten met een OC is er sprake van multipele
exostosen.2
OC hebben als voorkeurslocatie de metafyse van
de lange pijpbeenderen. De aanwezigheid van OC
in de wervelkolom is zeldzaam; 1,3-4,1% van de
solitaire laesies bevindt zich in de wervelkolom.
Dit percentage ligt met 3-9% voor de multipele
exostosen groep iets hoger.3,4 Zowel solitaire
laesies als multipele exostosen komen het meest
voor in de cervicale wervelkolom, respectievelijk
51% en 57% van de OC in de wervelkolom. De werkelijke incidentie van spinale OC ligt mogelijk hoger,
aangezien een deel asymptomatisch verloopt.4
Het voorkomen van OC in de thoracale wervelkolom met myelopathie bij patiënten met multipele
exostosen is minder frequent beschreven. We
beschrijven een casus van een 18-jarige jongen
met progressieve neurologische uitval als gevolg
van een osteochondroom in de thoracale wervelkolom. Daarnaast presenteren wij een overzicht
van de Engelstalige casusbeschrijvingen van OC
in de thoracale wervelkolom met myelopathie bij
patiënten met multipele exostosen.

Een actieve 18-jarige jongeman met een blanco
voorgeschiedenis wendde zich tot de fysiotherapeut in verband met sinds 6 weken bestaande pijn
in de thoracale wervelkolom. Hij deed aan mountainbiken en fitness; hierbij had zich geen trauma
voor gedaan. In verband met aanhoudende nachtelijke pijn besloot hij een nieuw matras te kopen,
wat niet tot verminderen van de klachten leidde.
Ook inlegzolen zorgden niet voor vermindering van
de klachten. Gedurende de oefentherapieperiode
werd zijn looppatroon slechter, hij kon niet meer
trap- en hardlopen en er was sprake van toenemende doofheid, tintelingen en krachtsverlies in
beide benen. Drie maanden na het ontstaan van de
klachten werd de patiënt door de huisarts verwezen
naar een orthopedisch chirurg.
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Figuur 1. Preoperatieve sagittale T2-gewogen
MRI-scan van de gehele wervelkolom toont een ruimteinnemend proces vanuit thoracale 7 met compressie
op het myelum.
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De anamnese vermeldde progressieve rugpijn, gelokaliseerd in de thoracale wervelkolom. Tevens
was er sprake van een veranderd gevoel in beide
benen; vooral links bestond een verminderd gevoel
vanaf boven de knie doorlopend naar distaal tot en
met de voet. De sensibiliteit in het rijbroekgebied
was normaal. Het mictie- en defecatiepatroon was
niet afwijkend.
Bij lichamelijk onderzoek was er sprake van een
wankel en onzeker looppatroon. Neurologisch
onderzoek toonde geen afwijkingen aan de bovenste
extremiteiten. Onderzoek van de benen toonde
een licht verminderde kracht van de m. iliopsoas,
hamstrings en voetheffers, beiderzijds MRC 4 uit
5. De tastzin, vibratiezin en positiezin van beide
benen was gestoord. Reflexen waren levendig symmetrisch opwekbaar met twee slagen enkelclonus
rechts en een positieve Babinski rechts. De buikhuidreflexen waren afwezig.

na opname samen met een collega-neurochirurg geopereerd. Door middel van een posterieure midline
incisie en laminectomie T6-T9 werd de tumor
benaderd waarbij neuromonitoring werd gebruikt
om eventuele uitval tijdig op te sporen. De tumor
werd van lateraal benaderd om de kans op peroperatieve neurologische schade als gevolg van tractie
op het myelum te reduceren. Geringe manipulatie
van het myelum op thoracaal niveau kan al grote
consequenties hebben voor de neurologische status
van de patiënt. De processus transversus van T7-8
en de ribkoppen links werden verwijderd, de pleura
bleef hierbij intact. De gewrichten van T7 werden
afgezaagd, de wortel werd geïdentificeerd, onderbonden en doorgenomen. De pedikel links werd van
lateraal vrij gelegd en de pedikel en tumor werden
met een hoge snelheidsboor uitgefreesd. De tumor
werd in delen en met een marginale resectie verwijderd. Een radicale of ruime resectie zou een groot
risico op neurologische uitval geven en werd gezien
de verdenking op een goedaardige tumor niet gedaan.
Tijdens de ingreep werden geen afwijkingen gezien
op de neuromonitoring. Het tumormateriaal werd
opgestuurd voor pathologisch onderzoek. Ter stabilisatie werd een spondylodese van T6-T11 verricht.
Postoperatieve complicaties deden zich niet voor.
Comparison

Figuur 2. De preoperatieve transversale CT-scan laat
een ossaal ruimteinnemend proces zien uitgaande vanuit de corpus/pedikel overgang van thoracale 7 met
ingroei en compressie in spinale kanaal.

Vanwege de neurologische uitvalsverschijnselen werd
besloten een MRI van de gehele wervelkolom te vervaardigen. Hierop werd een ruimte innemend proces
gezienuitgaandevanwervellichaam/pedikelthoracale
7 met protrusie in het spinale kanaal (figuur 1).
Op een aanvullende CT-scan werd het benige karakter
van deze tumor bevestigd (figuur 2).
Interventie
In verband met een progressieve partiële dwarslaesie werd de patiënt direct opgenomen en twee dagen
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Uit pathologisch onderzoek bleek dat de histologie van de tumor paste bij een osteochondroom.
Aanvullend werden een botscan en röntgenfoto`s
gemaakt, waarbij tevens OC werden gevonden ter
hoogte van het distale femur en de proximale tibia.
Er was dus sprake van multipele OC, echter zonder
familiaire component. Geen van de familieleden
van patiënt was bekend met HME.
Adequate aanvullende diagnostiek is essentieel
voor het stellen van bovenstaande diagnose. Bij
deze casus werd er voor gekozen om direct een MRI
te vervaardigen vanwege het klinische beeld van
een partiële dwarslaesie.
Als gevolg van overprojectie toont de reguliere
AP en laterale röntgenfoto van de wervelkolom
vaak geen afwijkingen. Van OC in de wervelkolom
wordt 50-79% niet waargenomen met een reguliere
röntgenfoto.2,5,6 Een CT-scan en MRI zijn derhalve
van groot belang bij de diagnostiek en preoperatieve planning. Een CT-scan toont de origine, de
grootte en de mate van doorgroei. Een MRI brengt
compressie van de tumor op het omliggende weefsel
in beeld en beeldt tevens de kraakbeenkap af om
onderschatting van de grootte van de afwijkingen
op de CT-scan te voorkomen. Aanvullend dient een
botscan overwogen te worden om additionele benige
afwijkingen elders aan het licht te brengen.4,5 Bij

Bastiaan Heere en Prof.dr. F.Cumhur Öner

Figuur 3. Op de postoperatieve transversale MRI-scan
zijn geen aanwijzingen voor een recidief osteochondroom. Het myelum ligt vrij.

onze casus liet de botscan inderdaad andere, nog
niet eerder bekende osteochondromen zien.
Outcome
Na de operatie herstelde de neurologische uitval
geleidelijk. Bij de poliklinische controle zes
maanden postoperatief, was er sprake van een
volledig neurologisch herstel en had patiënt zijn
dagelijkse activiteiten, inclusief sport, weer hervat
Een controle MRI liet geen aanwijzingen zien voor
een recidief osteochondroom. (figuur 3)
Relevante literatuur
Er werd een uitgebreide zoekopdracht op Pubmed,
Sumsearch en Embase verricht met de volgende
zoekcriteria: multiple osteochondroma, spinal
cord compression, thoracic spine, HME, myelopathy. Vanaf 1954 tot op heden werden 22 casus in
de Engelstalige literatuur beschreven van OC in
de thoracale wervelkolom met myelopathie bij
patiënten met multipele exostosen.
Multipele OC met myelopathie in de thoracale wervelkolom kwamen frequenter voor bij mannen dan
bij vrouwen; 68 % was man. De gemiddelde leeftijd
van de patiënten was 21,5 jaar (range 4-48).
Familiaire multipele OC werden 13 keer beschreven, drie patiënten hadden multipele OC zonder
familiaire component. Bij zes casus was de familiaire achtergrond niet beschreven.

■

In tegenstelling tot de cervicale wervelkolom
waarbij OC het meest frequent de lamina als
origine hebben,8 ontstond het grootste deel van de
thoracale OC uit het wervellichaam of de pedikel.
De localisatie van de thoracale OC betrof het
hoge (T1-T4) en middelste (T5-8) gedeelte van de
thoracale wervelkolom, respectievelijk 46% en 36%.
Het lage deel (T9-12) van de thoracale wervelkolom was met 18% het minst frequent aangedaan.
De behandeling was 21 keer chirurgisch. Eén
patiënte werd conservatief behandeld, een
11-jarig meisje met HME en een OC ter plaatse van
wervellichaam T5. Haar hoofdklacht betrof ataxie;
er was geen sprake van krachtsverlies. Lichamelijk
onderzoek toonde hyperreflexie. Patiënte werd geobserveerd en de klachten verdwenen spontaan.
Follow up 2,5 jaar nadien toonde geen vergroting
van de tumormassa.4
De operatieve behandeling bestond voor het
overgrote deel uit een laminectomie en ruime
resectie van de tumor, met, afhankelijk van de
mate van door de ingreep ontstane instabiliteit,
instrumentatie van de wervelkolom.
Dit leidde bij 91% van de patiënten tot goed
herstel. Eén patiënt had slechts partieel herstel,
één patiënte had geen herstel van haar neurologische uitval.
Bij de patiënt met partieel herstel was er delay
vanuit de patiënt, die een chirurgische interventie in eerste instantie niet accepteerde. Dit heeft
mogelijk een rol gespeeld in het incomplete herstel.5
De patiënte zonder neurologisch herstel betrof
een 45-jarige vrouw, die sinds haar 26e levensjaar
langzaam progressieve neurologische afwijkingen
had; 19 jaar later vond de chirurgische interventie
plaats zonder verbetering van haar klachten.19
In bovengenoemde casuïstiek werden geen gevallen
beschreven van een lokaal recidief van het gereseceerde osteochondroom. Recidief OC van de
cervicale wervelkolom werden wel beschreven.
Intralaesionale resectie was hier de oorzaak van;
dit dient derhalve vermeden te worden.4
Bij twee casus is chondrosarcomateuze differentiatie beschreven, beide tumoren gingen uit van de
costovertebrale overgang.21,24
Aanbevelingen
Myelumcompressie als gevolg van OC in het spinale
kanaal is zeldzaam maar kan ernstige consequenties hebben. Diagnostiek door middel van een MRI
en CT-scan is met spoed geïndiceerd; de röntgenfoto toont immers frequent geen afwijkingen.
Gebaseerd op de huidige literatuur lijken thoracale
OC bij multipele exostosen met spinale compressie meestal uit te gaan van het wervellichaam en
Nederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 20, Nr 2, juni 2013
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de pedikel. Ondanks dat radicale en ruime excisie
in onze casus een te groot risico voor de patiënt
opleverde, adviseren we ruime resectie van het
osteochondroom vanwege het risico op een lokaal
recidief of maligne ontaarding. Wanneer dit niet
mogelijk is, dan zal langdurige observatie van de
patiënt met radiologische controle door middel van
een MRI geïndiceerd zijn.
De resultaten van chirurgische resectie zijn goed
wat betreft functioneel herstel. Niet-chirurgische
behandeling kan gekozen worden bij patiënten
zonder neurologische uitval. Langdurige observatie van de patiënt en de mate van tumorgroei is
dan van belang.
Abstract
An intraspinal osteochondroma originating from a thoracic
vertebra causing myelopathy in a patient with multiple
exostoses is rare. In the literature only a few cases are
described. In our case we describe an active 18-year-old
male with multiple exostoses and progressive spinal cord
compression due to an osteochondroma originating from
the 7th thoracic vertebrae.
We also present a review of the English-language literature
of osteochondroma in the thoracic spine with myelopathy in
patients with multiple exostoses.
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Ulnadysplasie - twee kinderen met goed
functioneren in ADL na conservatieve behandeling
Christel D. Rohrich, Minne Heeg en S. John Ham
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Twee kinderen met goed functioneren in algemeen dagelijks leven na conservatieve behandeling.
Een 16-jarige jongen en een 13-jarige jongen werden beiden geboren met een zeldzame congenitale afwijking, een
ulnadeficiëntie. Beide patiënten hadden het meest voorkomende type van ulnadeficiëntie, namelijk hypoplasie van de
ulna, Bayne type II. Geen van beide patiënten behoefde operatieve behandeling.
De hand van de 16-jarige jongen had twee vingers. Een van deze vingers fungeerde als duim, wat van aanzienlijk belang
is voor de handfunctie. Afwijkingen van de hand veroorzaken in de regel de grootste beperkingen bij patiënten met
ulnadeficiëntie. Dit wordt bevestigd door het feit dat de 13-jarige jongen, bij wie wel vijf vingers aangelegd waren,
minder problemen in het algemeen dagelijks leven rapporteerde.
Beide patiënten illustreren echter dat ondanks de forse anatomische afwijkingen, patiënten met een ulnadeficiëntie
over het algemeen weinig functionele beperkingen ondervinden. Om deze reden is het functioneren in algemeen
dagelijks leven van primair belang in de besluitvorming rondom de behandeling van ulna- dysplasie.

Inleiding
Ulnadysplasie wordt gekenmerkt door een verstoring van de aanleg van de anatomische structuren
aan vooral de ulnaire zijde van de arm.1,2 Ondanks
deze aangeboren afwijking bestaat er vaak een
betere functie van de arm dan op basis van de
verstoorde anatomie en deformiteit zou worden
verwacht.2,3 In veel gevallen is een expectatief
beleid dan ook op zijn plaats, zoals beschreven zal
worden in onderstaande casus.
Casuïstiek
Patiënt A, een à terme geboren jongen werd direct
na de geboorte poliklinisch gezien in verband met
een verkorting van de linker onderarm en afwezigheid van drie vingers van de linker hand. Bij
onderzoek viel verder een ulnaire deviatie van de
onderarm op. De bovenarm imponeerde normaal
en er was geen beperking van de elleboogfunctie.
Op de röntgenfoto was sprake van een buiging van
de radius en een afwezige ulna, terwijl in de hand
slechts de twee radiaire metacarpalia en vingers
aanwezig waren.
Gedurende periodieke controles ontwikkelde de
rechterarm zich tot de dominante arm. De linker
eerste straal ontwikkelde zich tot een duim. De
C.D. Rohrich Msc., ANIOS orthopaedie en Dr. S.J. Ham,
orthopaedisch chirurg, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis,
Amsterdam. Dr. Minne Heeg, orthopaedisch chirurg,
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onderarm groeide in verhouding mee en er trad
geen progressie op van de buiging in de radius.
Tijdens de groei ontwikkelde zich een flexiecontractuur van het PIP II gewricht van 20 graden,
waarvoor een spalk werd aangemeten. Hij deed
aan schaatsen, fietsen, zwemmen en ijshockey en
klom zonder problemen in bomen.
Bij de laatste controle op 16-jarige leeftijd werd
radiologische hypoplasie van de ulna gezien en een
niet-progressieve buiging van de radius. Tevens
was er een luxatiestand zichtbaar van de radiuskop
(Figuur 1 en 2). De actieve functie was voor de
gehele aangedane zijde verminderd ten opzicht
van de niet aangedane zijde. Zo was de actieve
polsfunctie aan de aangedane zijde: dorso-/
palmair flexie 65˚-0˚-30˚, radiaire deviatie-ulnaire
deviatie nihil. Supinatie-pronatie van de onderarm
was 40˚-0˚-30˚ en extensie-flexie van de elleboog
0°-0°-90˚. De niet-aangedane zijde liet normale
bewegingsuitslagen zien. De flexiecontractuur van
het PIP II gewricht bleef stabiel. Er was een grijpfunctie mogelijk tussen duim en wijsvinger en een
normale opposite van de duim. Ook was volledige
flexie van beide stralen mogelijk. Bij evaluatie door
middel van de Pediatric Quality of Life Inventory4
bleek dat patiënt in de ADL vrijwel geen beperkingen ondervond door de afwijking aan zijn linker arm
(gemiddelde score 88,04%, maximum score 100%).
Patiënt was nog steeds sportief en deed o.a. aan
fitness. Hij was gestopt met ijshockey, omdat het
niveau te hoog werd en dit niet meer mogelijk was
door de beperkte knijpkracht in de hand.
Patiënt B, werd eveneens kort na de geboorte
gezien met een ulnaverkorting aan de rechter zijde
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gevallen is er sprake van een geïsoleerde unilaterale afwijking.1,3 In 50% van de patiënten worden
andere afwijkingen van het steun- en bewegingsapparaat gezien in met name aan de contralaterale hand, in de vorm van ontbrekende vingers of
duim. Ook afwijkingen aan de onderste extremiteit
komen voor. In tegenstelling tot radiusdysplasie
komen bij deze kinderen zelden aandoeningen van
andere orgaansystemen voor.1,3,5,6
Vol
20

Radiologisch
Figuur 1 en 2. Röntgenfoto in twee richtingen van de aangedane onderarm van patiënt A op 16-jarige leeftijd. Er is
hypoplasie van de ulna zichtbaar en een buiging van de radius. Tevens is er een luxatiestand zichtbaar van de radiuskop.

met aanwezigheid van alle vingers, zonder andere
afwijkingen aan het steun- en bewegingsapparaat.
Er werd geen behandeling ingesteld; patiënt werd
wel periodiek gecontroleerd. Gedurende de periodieke controles ontwikkelde de rechterzijde zich
tot de dominante zijde.
Tijdens het meest recente poliklinisch onderzoek
op 13-jarige leeftijd liet de bovenarm geen afwijkingen zien. Er was sprake van een luxatiestand
van de radiuskop en uitgesproken buiging van de
radius, deze was echter niet progressief (Figuur 3
en 4). Dit leidde niet tot klachten, ook niet op cosmetisch vlak. De actieve armfunctie was voor de
gehele aangedane zijde verminderd ten opzichte
van de niet-aangedane zijde en ongewijzigd ten
opzichte van eerdere onderzoeken. De actieve
polsfunctie aan de aangedane zijde was: dorso-/
palmair flexie 70˚-0˚-60°, radiaire deviatie-ulnaire deviatie 20˚-0˚-10°. Supinatie-pronatie van de
onderarm was 60˚-0˚-60° en extensie-flexie van
de elleboog 0°-0°-110˚. Er was sprake van een
normale, volledige handfunctie.
Evaluatie van de kwaliteit van leven met behulp van
de Pediatric Quality of Life Inventory4 liet vrijwel
geen beperkingen zien in het dagelijks leven (gemiddelde score 93,50%). Hij deed zonder problemen
aan tennis en voetbal. Hij had in het verleden wel
moeten stoppen met judo, omdat dit te zwaar werd
voor de aangedane arm. Tijdens gymnastieklessen
kon hij deelnemen aan vrijwel alle activiteiten,
behalve ringen zwaaien en touwtrekken.
Discussie
Ulnadysplasie is een zeldzame aandoening van
onbekende origine met een incidentie van 1 op de
100.000 levend geborenen. Deze afwijking is veel
zeldzamer dan de radius dysplasie.1,3,5 In de meeste

Radiologisch gezien is er sprake van hypoplasie of aplasie van de ulna. Bij een gering aantal
patiënten is sprake van volledige afwezigheid van
de ulna, ofwel ulnaaplasie. Naast dysplasie van
ulnaire structuren treed dan vaak ook dysplasie
van de duim (tot 70%) en andere radiale stralen
op.3,5,6 Afhankelijk van de ernst van de deformiteit aan de ulna is er een afwijkende stand van de
radiuskop. Uiteenlopend van een normale stand,
tot luxatiestand bij forsere deformiteiten. Bij
totale afwezigheid van de ulna wordt een benige
fixatie van de radius aan de humerus gezien.7
Het meest gebruikte classificatiesysteem om op radiologische basis de ernst van de aandoening weer
te geven is beschreven door Bayne en is gebaseerd
op de afwijkingen van elleboog en de onderarm
(Figuur 5).1,5 De patiënten uit de beschreven
casus hebben beiden het meest voorkomende type
afwijking, namelijk type II, waarbij er sprake is van
ulnahypoplasie.
Anatomie en klinisch beeld
De beschreven casus illustreren dat de arm/handfunctie van de patiënt nogal eens beter is dan de
anatomische en radiologische situatie doen vermoeden.5 Doordat er zelden complete afwezigheid is
van de ulna, is de elleboog meestal stabiel. Ook de
pols is in het merendeel van de gevallen stabiel.3
De afwijkingen aan de hand vormen in het
dagelijks leven vaak de voornaamste handicap.5
Een ander veel gebruikt classificatiesysteem is
dan ook gebaseerd op de anatomische afwijkingen
van de duim en eerste web space en is beschreven door Cole en Manske (Tabel 1).2 De patiënten
uit de beschreven casus hebben beiden een type A
afwijking. De casus van patiënt A laat zien dat er
ondanks de afwezigheid van drie van de vijf stralen
toch een goede handfunctie kan bestaan. Wel ondervindt patiënt A, bij wie drie stralen ontbreken,
meer problemen in het dagelijks leven dan patiënt
B, bij wie alle stralen aanwezig zijn.
Om het functioneren van de patiënt te beschrijven kan gekeken worden naar verschillende paraNederlands Tijdschrift voor Orthopaedie, Vol 20, Nr 2, juni 2013
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Figuur 3 en 4. Röntgenfoto in twee richtingen van de
aangedane onderarm van patiënt B op 13-jarige leeftijd. Hypoplasie van het distale deel van de ulna. Er is
sprake van een buiging in de radius en een luxatiestand
van de radiuskop. De metacarpalia en stralen zijn normaal aangelegd.

Figuur 5. Ulnahypo- of aplasie. Indeling volgens
Bayne.7 Als de ulna gedeeltelijk afwezig is spreekt men
van een ulnahypoplasie (type I en II), als deze
volledig afwezig is spreekt men van een ulna-aplasie
(type III en IV). H= Humerus, R= Radius, U=Ulna,
* = bindweefsel streng.

meters. Zo kan er gekeken worden naar actieve
beweeglijkheid, naar grijpfunctie en de oppositiefunctie van de duim.9 Omdat ulna- dysplasie een
aangeboren afwijking is, passen de patiënten hun
bewegingspatronen tijdens de ontwikkeling aan.
Hierdoor kunnen zij de meeste activiteiten wel
uitvoeren, maar op een aangepaste manier.1,9 Om
deze reden hoeven deze testen niet direct te corresponderen met het functioneren van de patiënt
in het dagelijks leven. Juist om deze reden is het interessant om te kijken naar de kwaliteit van leven,
gebruikmakend van gevalideerde scorelijsten. De
Pediatric Quality of Life Inventory (PedsQLTM) is
een korte, gevalideerde en betrouwbare scorelijst
(23 items) om de kwaliteit van leven van zowel
gezonde als chronisch zieke kinderen in verschillende leeftijdscategorieën te beoordelen. Door ons
werd gebruik gemaakt van de Nederlandse scorelijst voor tieners (13-18 jaar).4

In beide casus is er sprake van een beperkte actieve
arm/handfunctie, maar beide patiënten geven een
hoge score aan hun kwaliteit van leven door middel
van de PedsQLTM. Respectievelijk 88,04% en 93,50%
ten opzichte van een gemiddelde score van 82,24%
bij gezonde Nederlandse kinderen in de leeftijdsgroep 13 tot en met 18 jaar.
Therapeutisch
Door de lage incidentie van ulnadysplasie zijn er
weinig tot geen objectieve studies om de effectiviteit van behandelingen te bepalen. Als niet-operatieve behandeling van de ulnadeviatie in de pols,
bij patiënten met een Bayne Type I of III afwijking,
wordt herhaaldelijk gipsen, spalken en rekken
beschreven.1,3 Over de effectiviteit van deze behandelingen heerst discussie.
Operatieve behandelingen kunnen bestaan uit een

Tabel 1. Classificatie volgens Cale en Manske
Karakteristieken
Type A Normale eerste web space en duim.
Type B Milde deficiëntie van de eerste web space en milde hypoplasie van de duim. Oppositie functie is aanwezig.
Type C Milde tot ernstige afwijkingen van de eerste web space. Hypoplasie van de duim. Mogelijk verlies van
oppositie functie, malrotatie van de duim in het vlak van de andere stralen, duim-wijsvinger syndactylie,
afwezige functie van extrinsieke pezen.
Type D Afwezigheid van de duim.
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correctieosteotomie van de radius, resectie van de
radiuskop, constructie van een proximale radio-ulnaire synostosis, een resectie van de bindweefselstreng in Bayne type II of IV en correctie van handdeformiteiten.1,3,5
De meeste winst in functionaliteit van de patiënt
wordt behaald door operatieve interventies aan de
handen, in het bijzonder aan de duim en de wijsvinger. Door een rotatieosteotomie en/of verbreden
van de eerste web space kan, indien afwezig,
een oppositiefunctie gecreëerd worden. Hierdoor
kan een betere grijpfunctie worden verwacht.3,5
Andere operatieve behandelingen leiden in het
overgrote deel van de patiënten niet of nauwelijks
tot toegevoegde functionaliteit.1,3,5
Conclusie
De behandeling van ulnadysplasie moet berusten
op het functioneren van de patiënt in het dagelijks
leven en niet op de anatomische afwijkingen. Vaak
bestaat er ondanks de anatomische afwijkingen
een goede kwaliteit van leven, zoals ook in onze
casus word beschreven. Het aangeboren karakter
en het zelden voorkomen van een volledige aplasie
spelen hierbij een belangrijke rol. Conservatieve
behandelingen genieten de voorkeur bij deze
afwijking. Bij de operatieve behandeling staan in
het bijzonder de verbetering of herstel van functie
van duim en wijsvinger op de voorgrond.
Abstract
Two children functioning well in daily life after conservative treatment.
A 16-year old male and a 13-year old male were born with a
rare congenital anomaly, an ulnar deficiency. Both patients
had the most common type of ulnar deficiency, hypoplasia
of the ulna, Bayne type II. Neither of the two patients had
to be treated surgically.
The hand of the 16-year old male consisted of two fingers.
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One of these fingers functioned as an opposing thumb, which
is important for the function of the hand. Abnormalities of
the hand usually cause the most difficulties for patients
with ulnar deficiency. This was confirmed by the fact that
the 13-year old male, who had five fingers, reported fewer
difficulties in his daily life.
Both patients illustrated that despite obvious deformities,
patients who have ulnar deficiency usually have few functional limitations. Therefore, overall function in daily life is
of primary importance in treatment decision-making.
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Vraagstelling Om de hoeveelheid bias te bepalen die
voorkomt uit het gebruik van de Kaplan Meier methode
voor survival in een ‘competing risk’ model.
Locatie LUMC, Leiden en UMC Radboud, Nijmegen.
Patiënten Als voorbeeld wordt een cohort van 62 cup
revisies beschreven met een gemiddelde follow-up van
25 jaar waarbij er geen patiënten ‘lost to follow-up’
waren gebruikt. Dertien patiënten hadden een revisie
operatie ondergaan en 33 patiënten waren overleden.
Interventie Kaplan Meier analyse vergeleken met
het ‘competing risk’ model.
Uitkomstmaat De overschatting van de kans op een
revisie na 5.10,15,20 en 25 jaar gemeten volgens
de Kaplan Meier methode wanneer gecorrigeerd
volgens het ‘competing risks’ model. Waarbij als
een ‘competing risk’ in dit voorbeeld het overlijden van de patiënt is genomen.
Resultaten Het Kaplan Meier model overschat de
kans op revisie chirurgie in het gebruikte voorbeeld
met 3%, 11%, 28%, 32% en 60% na repectievelijk
5,10,15,20 en 25 jaar. Naarmate de incidentie van
het ‘competing risk’ toeneemt neemt ook de bias toe.
Conclusies Het negeren van ‘competing risks’
(overlijden) leidt tot een bias in het voorspellen
van de kans op een revisie.
Commentaar
De auteurs geven een prima en helder overzicht
van de beperkingen voortkomend uit de aannames
waarop een Kaplan Meier analyse is gebaseerd
- De prognose van patiënten die vroeg of laat zijn
geïncludeerd in de studie is gelijk.
- Patiënten die gecensureerd zijn op een bepaald
tijdstip hebben dezelfde prognose als patiënten die
op datzelfde tijdstip wel in de studie zijn gebleven.
- De tijdstippen waarop de events optreden zijn
exact bekend.
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In het gebruikte voorbeeld wordt mn op de tweede
aanname ingegaan. Als een patiënt uit de analyse
gehaald wordt (gecensureerd wordt) door een zogenoemde ‘competing factor’ heeft de patiënt niet
meer dezelfde kans op het optreden van een event
als iemand die niet gecensureerd is. Concreet in het
gebruikte voorbeeld: Als een patiënt niet verder
gevolgd kan worden omdat de patiënt is overleden
heeft deze patiënt natuurlijk niet meer dezelfde kans
op een revisie als een patiënt die nog wel mee telt
in de analyse. In een standaard Kaplan Meier analyse
wordt hier onvoldoende rekening mee gehouden en
de auteurs laten fraai zien dat dit in het gebruikte
voorbeeld in zeer grote afwijkingen kan resulteren.
Het gebruikte voorbeeld is eenvoudig met een
sterke veel voorkomende ‘competing risk factor’ als
overlijden en een event zoals revisie in een cohort
met 100% follow-up. Het model zou ook gebruikt
kunnen worden voor revisie voor een bepaalde
reden waarbij als extra factor revisie voor een
andere reden dient te worden meegenomen.
Enkele op- en aanmerkingen kunnen gemaakt
worden: er is gebruik gemaakt van een simpel model
met een klein cohort met een simpele uitkomstmaat en een sterke ‘competing factor’. Lastiger
wordt het in zeer grote databases (registers) met
multipele ‘competing factors’ die mogelijk niet alle
op uniforme wijze zijn gecodeerd. Indien er geanalyseerd moet worden op bijvoorbeeld revisie voor
dislocatie en een patiënt wordt gereviseerd ivm
met een infectie zal die meestal gelabeld worden
als gecensureerd. Maar als er voorafgaand aan de
infectie een open repositie wegens dislocatie heeft
plaatsgevonden is dit wellicht niet terecht.
Concluderend gaat het om een interessant artikel
dat op een overzichtelijke manier de beperkingen
van een veel gebruikte statistische analyse laat
zien en een pleidooi houdt voor een methode die
beperkingen kan verminderen.
Harmen B. Ettema
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Van de Vereniging

Patient Reported Outcome Measures (PROMs)
Meten in de orthopedische praktijk
Op 31 mei jl. presenteerde de Commissie Kwaliteit (CK)
in de Algemene Ledenvergadering het Patient Reported
Outcome Measures (PROMs)-implementatieplan van de
NOV. PROMs zijn door de patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (vragenlijsten). Ze vormen een aanvulling op
klinische parameters – ook binnen de implantatenregistraties van de LROI.

Het primaire doel van PROM-metingen binnen de orthopedie is het evalueren van interventieresultaten
op patiëntniveau. Het secundaire doel is het verzamelen van data als benchmark voor NOV-leden en
het tertiaire doel is het bieden van transparantie op
verzoek van externe partijen.
Het NOV PROMs-implementatieplan omschrijft hoe
de PROMs kunnen worden gemeten in de orthopedische praktijk. Voorwaarde hierbij is dat de PROMs
ook worden opgenomen in de Landelijke Registratie
Orthopedische Implantaten (LROI). Door deze uitbreiding ontstaat een volwaardige kwaliteitsregistratie met patiëntkarakteristieken en uitkomsten
vanuit het patiëntperspectief. Hiermee kunnen de
LROI en de NOV het secundaire doel en op termijn
ook het tertiaire doel realiseren.
Op basis van de benchmarkinformatie worden orthopedisch chirurgen voorzien van spiegelinformatie
waarmee zij de resultaten in hun patiëntengroep
kunnen vergelijken met de resultaten van collega’s.
Zodoende kunnen zij hun eigen kwaliteit verbeteren op punten waar hun collega’s het beter doen.
Door de PROMs te koppelen aan de LROI kan ook
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een eventuele samenhang met het type implantaat
worden geanalyseerd.
Diverse orthopedische praktijken in Nederland registreren nu al PROMs. Dat gebeurt soms handmatig
op papier, soms via een digitale database en soms
web-based. Het PROMs-implementatieplan sluit geen
van deze methoden uit. De enige voorwaarde is dat
alle data direct of via een upload in de LROI komen.
De logistieke verantwoordelijkheid in dezen ligt bij
de orthopedische praktijk. Dit betreft bijvoorbeeld
de belangrijke voorwaarde dat de patiënt de PROMsvragenlijsten zelf (of met hulp van een familielid/
mantelzorger) invult. Bovendien moet de orthopedische praktijk zorgdragen voor de juiste timing van de
PROMs-afnamen: op het moment van indicatiestelling (t1), 3 maanden na plaatsing van de prothese
(t2) en 1 jaar na de interventie (t3).
PROMs in de LROI
Indien de orthopedische praktijk gebruikmaakt van
een eigen database om de PROMs te meten, is het
van belang dat de data op patiëntniveau gekoppeld
worden aan de identiteit van iedere patiënt. Het is
cruciaal dat de juiste PROM- en implantaatgegevens
gekoppeld worden aan de juiste patiënt. De orthopedische vakgroep/maatschap kan hiervoor ook gebruikmaken van de LROI-applicatie om de patiëntgegevens direct te registreren. Via deze applicatie kan
de patiënt de vragenlijsten web-based invullen op
een pc van de polikliniek. In dit geval is het overzetten van data uiteraard niet van toepassing.

Meer weten? Voor meer informatie over het PROMs-implementatieplan mailt u naar Marleen Ploegmakers, ambtelijk
secretaris van de Commissie Kwaliteit:
kwaliteit@orthopeden.org.
Wilt u meer weten over PROMs in de LROI, dan stuurt u een
bericht u naar Geke Denissen,
LROI-projectcoördinator: lroi@orthopeden.org.
Marleen Ploegmakers

Geke Denissen
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Primeur richtlijn Klompvoet: patiëntenorganisatie in werkgroep
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De richtlijn Klompvoet bevindt zich in de afrondende fase.
Het is de eerste behandelrichtlijn in Nederland waarbij de
patiëntorganisatie het initiatief nam en bovendien zitting
had in de werkgroep. Sacha Margés van de Nederlandse
Vereniging Klompvoetjes vertelt over de samenwerking
en over het resultaat.

was aan eenduidigheid. Er was geen behandelrichtlijn voor klompvoetjes, ook niet in het buitenland.
Die onduidelijkheid maakt ouders onzeker. Wij
denken dat we door de richtlijn die onduidelijkheid
en onzekerheid kunnen wegnemen en dat ouders
betere keuzes kunnen maken.”

De behoefte aan eenduidigheid en transparantie
in de informatievoorziening rondom klompvoetjes en in de behandeling van klompvoetjes lag ten
grondslag aan het initiatief van de Nederlandse
Vereniging Klompvoetjes om met de NOV
Werkgroep Kinderorthopaedie om tafel te gaan,
zo vertelt Sacha Margés. Ze is bestuurslid van de
vereniging, verzorgt de verenigingscommunicatie,
heeft zitting in de Werkgroep Richtlijn Klompvoet
en is moeder van drie zoons, waarvan de jongste
is geboren met een klompvoetje. “Vanuit de vereniging spreken we natuurlijk veel ouders en we
kregen vaak vragen over de behandelmethoden en
de keuze voor een ziekenhuis en behandelaar.” Om
een antwoord te kunnen geven, ging de vereniging
te rade bij de NOV Werkgroep Kinderorthopaedie.
“Natuurlijk kregen we antwoorden, maar we
merkten dat ook binnen de Werkgroep behoefte

Klompvoetjesdebat
Een en ander speelde zich af in 2011 – het jaar
waarin de Nederlandse Vereniging Klompvoetjes
een kwart eeuw bestond. Het bestuur besloot dit
jubileum aan te grijpen om alle kinderorthopeden
uit te nodigen voor een Klompvoetjesdebat, wat een
opmaat moest worden naar verandering. “Daarbij
nam Alexander Pechtold het dagvoorzitterschap op
zich. Ook hij heeft een zoon met klompvoetjes en
hij wilde van harte meewerken aan dit initiatief.”
Tijdens het debat kwam de mogelijkheid tot richtlijnontwikkeling ter sprake. “Daarmee hadden wij
natuurlijk geen ervaring, maar de wetenschappelijke basis en de vertaling naar de praktijk sprak ons
aan. We waren erg blij dat de NOV en de Werkgroep
dit hebben opgepakt en de financiering hebben
geregeld.” Vervolgens namen Margés en interimvoorzitter Robert Boekestijn zitting in de richtlijn-

Klompvoetjesdebat 2011: de opmaat naar verandering.
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behandelteam zich bezighoudt met de definitieve
diagnose en met de behandeling. Daarom vierden we
tijdens het tweede Klompvoetjesdebat uiteraard onze
samenwerking en de richtlijn, maar we keken ook met
de orthopedisch chirurgen vooruit. Hoe gaat de orthopedie de richtlijn in de praktijk brengen – en welke rol
spelen wij daarbij als patiëntenorganisatie.”
Klompvoetregister
In de (nabije) toekomst richt de vereniging zich op
de gehele zorgketen. “We brengen huisartsen, verloskundigen, echoscopisten en gynaecologen op de
hoogte van de richtlijn, zodat zij er met hun voorlichting en verwijzing rekening mee kunnen houden.
Ook willen we contact leggen met kinderfysiotherapeuten, onder andere voor een jaarlijkse check
van houding en beweegpatronen. Waar het beweegpatroon verbetering behoeft, kan dan al op jonge
leeftijd een interventie plaatsvinden.” Mede wat dat
betreft pleit Margés voor longitudinaal onderzoek.
“De richtlijn noemt dit in feite ook, in de vorm van
een register. Wanneer een landelijk register alle patiëntgegevens bijhoudt, ook na een eventuele verhuizing, dan krijgen we op termijn meer zicht op de
mogelijke effecten van een klompvoetje en de behandeling op de kwaliteit van leven.”

Robert Boekestijn (links) en Sacha Margés van de Nederlandse Vereniging Klompvoetjes samen met de voorzitter van het Klompvoetjesdebat Alexander Pechtold.

werkgroep. “Jazeker, wij waren overtuigd van onze
toegevoegde waarde. De literatuurstudie en de
wetenschappelijke analyses lieten we over aan de
wetenschappers en aan de orthopedisch chirurgen.
Vanuit onze praktijkervaring als ouders en als belangenbehartigers van onze 800 leden leverden wij
onze bijdrage.”
Centra voor klompvoetbehandeling
De conceptrichtlijn is er. NOV-leden konden tot 17
juni 2013 hun commentaar geven – toevallig ook de
dag waarop de Nederlandse Vereniging Klompvoetjes
haar tweede Klompvoetjesdebat hield. Margés: “Deze
behandelrichtlijn geeft aan dat er in de klompvoetjeszorg zaken moeten veranderen. Het relatief geringe
aantal kinderen dat met een klompvoetje wordt
geboren - 250-300 kinderen per jaar - en de expertise
die de behandeling vraagt, roepen om specialisatie.
De conceptrichtlijn spreekt zich hier duidelijk over
uit: er moeten centra voor klompvoetbehandeling
komen waarbinnen een multidisciplinair klompvoet-

Het moge duidelijk zijn dat de richtlijn Klompvoet
voor de Nederlandse Vereniging Klompvoetjes
geen eindpunt is. Margés is zeer tevreden en trots
op de samenwerking met de NOV en de Werkgroep
Kinderorthopaedie. “Ook vanuit organisaties als de
NPCF en het Fonds PGO en vanuit het buitenland
ontvangen we positieve berichten hierover. Ik hoop
dat ons verhaal anderen inspireert en dat er meer samenwerking tussen medisch specialisten en patiëntenorganisaties tot stand komt. En ik hoop dat de
samenwerking tussen de NOV en de NVK voor de rest
van Europa een voorbeeldfunctie kan vervullen.”
Nederlandse Vereniging Klompvoetjes:
www.klompvoet.nl
Conceptrichtlijn Klompvoet:
zie nieuwsbericht NOV-site 22 mei 2013.
Behandelrichtlijnen via web en app
- De samenvattingen en conclusies van alle orthope-		
dische behandelrichtlijnen staan op de NOV-site:
www.orthopeden.org/richtlijnenoverzicht
- Via de NOV-app heeft u ze altijd bij de hand
- De complete orthopedische richtlijnen staan op 		
de website van de Kwaliteitskoepel:
www.kwaliteitskoepel.nl
- Er is ook een richtlijn-app: m.kwaliteitskoepel.nl
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Het LROI-dashboard: elk ziekenhuis
een overzicht van de geregistreerde implantaten

Het dashboard biedt de orthopedisch chirurg
een snelle en makkelijke manier om gegevens en
analyses uit de LROI te halen. Deze resultaten
worden weergegeven in een taartdiagram, staafdiagram of histogram. Met het LROI-dashboard krijgt
de orthopedisch chirurg inzicht in de diverse patiëntkenmerken (bijvoorbeeld geslacht (figuur 1),
leeftijd, ASA-classificatie en diagnose), operatiekenmerken (bijvoorbeeld de benadering en de wijze
van prothesefixatie (figuur 2)) en prothesekenmerken (bijvoorbeeld de protheseleveranciers).

Unknown
Hybrid

Cementless

Cemented

[Fixation]

Figuur 2. Voorbeeld eigen dataweergave prothesefixatie binnen het LROI-dashboard.

pedische behandelcentra in Nederland (figuur 3).
Deze informatie helpt maatschappen en vakgroepen gericht de zorgkwaliteit te versterken.
Other
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Sinds maart 2013 beschikt de Landelijke Registratie Orthopedische Implantaten (LROI) over een LROI-dashboard.
Het dashboard is een toepassing van de LROI waarmee de
orthopedisch chirurg overzichtelijk de resultaten van de
knie- en heupimplantaten in het eigen ziekenhuis kan
bekijken. Deze resultaten kan de orthopeed binnen het
dashboard ook vergelijken met de resultaten van de
overige centra in Nederland.

[Prosthesis]

[Geslacht]

Figuur 1. Voorbeeld eigen dataweergave patiëntpopulatie naar geslacht binnen het LROI-dashboard.

De gegevens van de patiënten en van de knie- en
heupimplantaten kan een orthopedisch chirurg
vergelijken met de resultaten van de rest van
Nederland. Hierdoor krijgen maatschappen en vakgroepen meer inzicht in de gegevens van en resultaten bij de patiënten die ze behandelen en wordt
bijvoorbeeld duidelijk of het toegepaste type
prothese verschilt met die van de overige ortho-
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[Prosthesis]

Figuur 3. Voorbeeld van eigen dataweergave type prothese (links) vergeleken met dataweergave van overige
orthopedische centra (rechts).

Alle orthopedisch chirurgen kunnen op de website
van de LROI (www.lroi.nl) een account aanvragen
om de gegevens van de eigen orthopedische
vakgroep/maatschap te bekijken en in te loggen in
het dashboard.
Contact
Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties voor
de LROI, neem dan contact op met Geke Denissen,
LROI-projectcoördinator: lroi@orthopeden.org.

Liza van Steenbergen
Sinds 1 april 2013 is de LROI uitgebreid met een epidemioloog. Liza van Steenbergen gaat met de meer
dan 250.000 LROI-registraties analyses uitvoeren
en daarover rapporteren. In het bijzonder wordt
op basis van deze data het LROI Jaarverslag samengesteld. Daarnaast zal zij wetenschappelijk
onderzoek op het gebied van implantatenregistratie initiëren en begeleiden, en subsidieaanvragen formuleren. Liza van Steenbergen werkte
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hiervoor als epidemioloog bij
het Integraal Kankercentrum
Zuid (IKZ) in Eindhoven. Zij
is in 2010 aan de Erasmus
Universiteit Rotterdam bij
prof. dr. Jan-Willem Coebergh
gepromoveerd op het terrein
van de kwaliteit van zorg voor
kankerpatiënten.

«Turned
to stay!

Sometimes it’s worth turning well-established
principles upside down – the Affinis® Fracture
Inverse, is a fine example of this: The inversed
material pairing reduces complications and
opens up a multitude of options – from
primary care to the treatment of proximal
humerus fractures and even revision.
Contact us under affinis@mathysmedical.com
and learn more!»

Rob Ringelberg
General Manager

Mathys Orthopaedics B.V. • Landjuweel 50 • 3905 PH Veenendaal • Netherlands • www.mathysmedical.com

Taperloc Hip System
25+ Year Anniversary
Clinical Success
100%

Survivorship at a minimum 5 year follow-up
in 49 rheumatoid patients1

100%

Survivorship at a 2–11 year follow-up in
114 patients 80 years old or older2

99.6%

Survivorship at a 12 year follow-up of 4,750
patients3

98%

Survivorship at 8–13 year follow-up in 91
patients 50 years old or younger4

95%

Survivorship at a 10–18 year follow-up in
89 obese patients5

94%

Survivorship at a 10–18 year follow-up in
99 non-obese patients5

Tap erl oc
N OV
1A s tee l

Nu ook
m et een
CCD h oek van
1330 en 1230

1. Keisu, K.S. et al. Cementless Femoral Fixation in the Rheumatoid
Patient Undergoing Total Hip Arthroplasty. Minimum 5-Year
Results. Journal of Arthroplasty. 16(4): 415–21, 2001.
2. Keisu, K.S. et al. Primary Cementless Total Hip Arthroplasty in
Octogenarians: Two to Eleven-Year Follow-up. Journal of Bone
and Joint Surgery. 83: 359, 2001.
3. Hozack, W. Ten Year Experience with a Wedge Fit Stem. Crucial
Decisions in Total Joint Replacement and Sports Medicine.
Bermuda. 1999.

biomet.nl
©2013 Biomet Orthopedics, Inc. All trademarks herein
are the property of Biomet, Inc. or its subsidiaries
unless otherwise indicated.

4. McLaughlin, J.R. and Lee, K.R. Total Hip Arthroplasty in Young
Patients. 8- to 13-Year Results Using an Uncemented Stem.
Clinical Orthopaedics and Related Research. 373: 153–63, 2000.
5. McLaughlin, J.R. and Lee, K.R. The Outcome of Total Hip
Replacement in Obese and Non-obese Patients at 10- to 18-Years.
Journal of Bone and Joint Surgery (British). 1286–92, 2006.

0037.0_Taperloc_Ad_Netherlands-March2013.indd 1

One Surgeon. One Patient.
®

2/25/13 10:45 AM

