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In dit boekje komen aan de orde:
- Totale heupartroplastiek
- Artroscopie van de schouder

- Artroscopie van de enkel
- Artroscopie van de knie

In deze reeks verschenen eerder:
-Veilig werken in de OK
-Veel voorkomende operaties
-Traumachirurgie
-25 jaar LVO-congres

Benieuwd naar de volgende delen van de Werken op de OK-reeks?

Een handreiking voor operatieassistenten

- Totale knieprothese

Stuur een e-mail naar okoperationeel@y-publicaties.nl en we houden
u op de hoogte!
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Buitenbeentjes en ruggengraat
Is de orthopedie nu het buitenbeentje of de ruggengraat van de OK? In ieder geval is het
wel een specialisme dat aan de weg timmert. Naast de herrie van gierende zagen en boren die door merg en been gaat, kan het soms ijzig stil worden als nou net de juiste prothese onsteriel gemaakt wordt. En het is een vak van uitersten. Timmermansoog en navigatie, subtiele hamertikjes maar ook grof geweld. Bij iedereen wordt steriel werken er
gewoon ingehamerd, van ieder beestje krijgt de orthopeed het op zijn heupen. Wie het
fout doet gaat nog net niet over de knie, maar je knieën kunnen wel eens knikken na een
uitbrander. ‘Gewoon een brede rug hebben’, zou ik zo zeggen. Verder ‘geen lange tenen en schouders eronder’. Met dit boekje kun je een aantal zaken tot op het bot uitzoeken. Als je dit allemaal eens gelezen hebt, ligt de orthopeed misschien wel aan je voeten.
De auteurs hebben in ieder geval hun beste beentje voorgezet.
Veel leesplezier,
Hennie Mulder
Bestuurslid Media
hmulder01@onsbrabantnet.nl
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Welke patiënten komen in aanmerking voor een totale knieprothese, wat
gaat hieraan vooraf en hoe wordt de operatie uitgevoerd?
Tekst: Jolanda van den Hemel, operatieassistent; dr. M.P. van de Kerkhove, orthopedisch chirurg; Anouk Jongman, fysiotherapeut;
Ziekenhuis ZorgSaam, Terneuzen.

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer 20.000 totale knieprotheses (TKP) geplaatst. Alleen al in ons ziekenhuis werd deze ingreep in 2010 209 keer uitgevoerd. De TKP wordt
geplaatst bij patiënten die last hebben van artrose van het kniegewricht.
De knie bestaat uit twee botstukken, waarvan de uiteinden zijn bekleed met kraakbeen
(zie kader ‘Anatomie van de knie’). Raakt dit kraakbeen beschadigd, dan spreken we
over slijtage van het kniegewricht. Dit kan verschillende oorzaken hebben: een infectie,
reuma, psoriasis, beenasafwijking door een fractuur of groeistoornis, bandlaesies, veelvuldige belasting vanwege beroep of sport, een hoge BMI (boven een BMI van 27 heb je
drie keer zo veel kans op artrose), eerdere meniscusverwijdering of stofwisselingsziekten.

Slijtageklachten
Slijtage van het kniegewricht geeft pijn. Wanneer de slijtage zich ter hoogte van de knieschijf bevindt, dan is de pijn aan de voorzijde gelokaliseerd. Zit de slijtage aan de binnen- of buitenzijde, dan heeft de patiënt pijn aan de binnen- of buitenzijde van de knie.
Bij een versleten knie treedt de pijn meestal op bij lopen, traplopen en lang staan.
De pijn wordt niet veroorzaakt door het versleten bot, maar door de losgeraakte kraakbeenstukjes die in het gewricht rondzweven. Er ontstaat een lokale irritatie, die een steriele ontsteking veroorzaakt. Dit gaat behalve met pijn gepaard met dik en warm worden
van de knie.’s Morgens is dit meestal het ergste; dit wordt ook wel startpijn genoemd.
Na een bezoek aan de arts wordt eerst een röntgenfoto gemaakt. Bij slijtage is een vernauwde gewrichtsspleet te zien. Dit omdat het kraakbeen – dat overigens niet op de
foto gezien kan worden – hier verdwenen is. Is het mediaal meer versleten, dan kan het
been in O-stand gaan staan; is het lateraal meer versleten, dan staat het been in Xstand.
Totale knieprothese
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Behandelingen
Om de ernst van de kraakbeenslijtage te bekijken wordt eerst een artroscopie
gedaan; slijtage van graad I is licht; bij graad IV is al kaal bot te zien. Indien nodig kan meteen een nettoyage worden uitgevoerd. Losse partikeltjes in of op
het gewricht, die de irritatie veroorzaken, worden dan verwijderd met een shaver. De patiënt kan daarna een paar maanden pijnvrij zijn, maar dit hoeft niet.
Mensen tussen de 50 en 60 jaar die al slijtage van het kniegewricht hebben,
kunnen de TKP-operatie uitstellen door een osteotomie van het onderbeen.
Hierbij wordt de stand van het gewricht aangepast, zodat het deel dat artrose
vertoont minder wordt belast.
Is er sprake van duidelijke mediale of laterale artrose, dan kan gekozen worden
voor een hemiknieprothese. Deze ‘halve’ prothese vervangt alleen de binnen- of de
buitenkant. Veel belangrijke eigen structuren worden zo behouden en er is minder
botverlies dan bij een totale knieprothese. Een eventuele revisie van de halveknieprothese is ook eenvoudiger dan een revisie van een totale knieprothese.
Is de patiënt al op leeftijd, zijn de klachten zo ernstig dat de patiënt niet meer goed
kan functioneren of ernstige pijnklachten heeft en is de artrose ernstig (graad IV),
zowel lateraal als mediaal, dan wordt besloten tot een totale knieprothese.
Verdoving en ligging
De patiënt beslist samen met de anesthesist of het een volledige of plaatselijk
(epidurale) verdoving wordt. Meestal wordt een epidurale of spinale verdoving
aanbevolen.
De patiënt wordt op tafel gelegd in rugligging. In de meeste gevallen wordt de totale
knieoperatie onder bloedleegte uitgevoerd. De bloedleegteband moet zo hoog
mogelijk worden aangelegd.
Operatie
Het betreffende been wordt rondom gedesinfecteerd met jodium 10%. Nadat een
laken onder het been is geschoven, wordt de voet meegedesinfecteerd. Over het
been wordt een extremiteitenlaken geschoven tot aan de bloedleegteband. Over de
voet wordt een tricot kous geschoven tot aan de manchet van de bloedleegteband.
Nadat alles met OP-tapes is afgeplakt, wordt ter hoogte van het kniegewricht een
luik uitgeknipt, met ongeveer dezelfde afmetingen als de incisie. Het zichtbare gedeelte van de knie wordt afgeplakt met de incisiefolie.
Alle apparatuur wordt aangesloten, zoals het boor- en zaagsnoer, de zuiger, het
persluchtsnoer dat gebruikt wordt voor de pulslavage, het diathermiesnoer en het
snoer voor het cementmixsysteem.
orthopedie

Foto voorafgaand aan de
operatie. Door de sterke artrose
lateraal zijn de knieën in een
X-stand gaan staan.

Knie na het openen. Je ziet dat
het synovia rood gekleurd is.
Mediaal is het kraakbeen
gedeeltelijk dun of weg.

Het afzagen van de condylen.
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De maten van de protheses
zijn bepaald. De
proefprotheses worden
getest.

Als alles afgedekt en aangesloten is, wordt een rechte snede gemaakt van ongeveer 20
cm, mediaal van de patella. Proximaal door het midden van de rectus femoris-pees en
de musculus vastus intermedius tot op het bot, ongeveer 6 cm boven de patella. Distaal
tot aan de tuberositas tibia.
Met een binnenmes wordt het kapsel geïncideerd. Eventuele hydrops, vocht in het gewricht, wordt weggezogen.
De knie wordt in 90 graden gebogen. De patella wordt naar lateraal geluxeerd en wordt
door de assistenten opengehouden door links en rechts een hohmann te plaatsen. (Opletten dat de patellapees niet van de tuberositas afscheurt!) De voorste kruisband wordt
weggenomen. Zo ook de menisci en eventueel verdikt synoviaal weefsel. Met een knabbeltang worden de osteofyten verwijderd om zo de normale anatomie van de knie als
uitgangspunt te krijgen.
De achterste kruisband wordt gespaard om zo veel mogelijk stabiliteit te behouden.
Soms is deze niet meer functioneel en wordt hij alsnog verwijderd. Er wordt dan een
posterior stabilized prothese geplaatst.
Afhankelijk van de chirurg en het type prothese begint men met het voorbereiden van
het bovenbeen of het onderbeen. Hierna beschrijf ik de procedure die hoort bij het type
prothese dat wij in ons ziekenhuis gebruiken.

Prepareren van de tibia
Extramedullair wordt een richtapparaat buiten langs de tibia parallel aan de tibia-as geplaatst en gefixeerd. Aan de staaf zit een linker of rechter zaaggeleider, afhankelijk van
prothese. De juiste stand (varus-valgus) wordt gecontroleerd met een lange staaf. Het
uiteinde van de staaf moet uitkomen bij de tweede straal. De zaaggeleider wordt zo geplaatst dat alle vlakken van het tibiaplateau worden afgezaagd. Hij wordt vastgespijkerd
en de tibia wordt aan de hand van de geleider afgezaagd. Met behulp van een osteotoom, een paktang en een mes worden alle stukken bot verwijderd, zodat een vlak plateau ontstaat.
Een bothevel volgens Hohmann wordt achter de tibia geplaatst en naar voren geluxeerd.
Dit moet voorzichtig gebeuren omdat je hierbij de arteria en vena poplitea en de nervus
tibialis kunt beschadigen.
Met mallen kan op het tibiagedeelte gepast worden. De juiste maat wordt vastgespijkerd. Met een osteotoom wordt een entree gemaakt in de tibiaschacht, waarna met een
tibiapons en een hamer een opening wordt gemaakt in de proximale tibia.
Prepareren van het femur
De knie wordt in gebogen stand gefixeerd door de assistent. Voor het plaatsen van de fe
murmal moet de asrichting van het femur als uitgangspunt worden vastgesteld. Met
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een 8 mm-boor wordt in de notch een gat voorgeboord. Hierna wordt handmatig in de
as richting een intramedullaire femur een richtgeleider geplaatst, die eerst handmatig
voorgereamt is. Over de femurgeleider plaatsen we een richtapparaat dat van tevoren is
ingesteld op linker- of rechterknie, de correctiehoek en de hoeveelheid die we van de
condylen gaan afzagen. De zaagmal wordt vastgespijkerd en de intramedullaire staaf
wordt verwijderd. Het distale femurvlak wordt nu horizontaal afgezaagd. Het afgezaagde bot wordt bewaard voor eventueel gebruik tijdens de verdere operatie; indien er botcysten bestaan, kunnen deze worden opgevuld met dit ‘eigen’ bot.
Met een femurmeetgeleider wordt de maat van de femurprothese gemeten. Met deze
geleider worden ook twee gaten geboord, waarin we de volgende zaagmal kunnen plaatsen. Het antero-posterieurzaagblok met desbetreffende maat wordt met een drevel op
het femurdeel geslagen. Er mag geen ruimte bestaan tussen de mal en het bot. Met
twee handvatten houdt de assistent de zaagmal vast.
De anterieure, posterieure en schuine champfervlakken worden gezaagd. Met deze
zaagmal krijgt het distale femur de gewenste vorm voor de definitieve prothese.
De pasprotheses van het femur en de tibia worden op de geprepareerde botdelen geplaatst. Na repositie van het gewricht worden de asrichting, de buig- en strekfunctie en de stabiliteit in zowel gestrekte als gebogen stand beoordeeld (controle van flexie en extensie). Een flexie van 120 graden en meer geeft de
patiënt weer de mogelijkheid om goed te kunnen fietsen. Als controle op de
asrichting van het been kan een lint van de voet over het midden van het kniegewricht naar het heupgewricht worden geplaatst.
Zo nodig kunnen in dit stadium nog aanpassingen gedaan worden, zoals een
andere maat prothese of een liner (polyethyleenmeniscus, die we op de tibiaprothese
plaatsen) met een andere dikte. Zit het probleem in de weke delen, dan kan een soft tissue release worden gedaan.

De protheses zijn
geplaatst; de wond
wordt gesloten.

De wond is gesloten.

Prepareren van de patella
Bij ernstige patella-artrose en duidelijke patella-femorale pijn kan een patellaprothese
geplaatst worden. Voor het plaatsen van deze prothese wordt het been gestrekt en wordt
de patella geluxeerd. Mediaal en lateraal wordt de patella gefixeerd door twee doekenklemmen, die de assistent vasthoudt. Met een speciale klem met hierin een patellamal
wordt in het midden van de patella een gat gefreesd dat net zo groot is als de prothese.
Van tevoren kunnen we de frees instellen op de gewenste diepte. De patellaproefprothese wordt geplaatst. Bij het buigen en strekken van de knie moet de patella goed in de
groeve van het femur lopen (sporen). Zo nodig kan ook nog een wekedelenrelease gedaan worden in de vorm van een laterale release. Het klieven van de laterale fascie zorgt
ervoor dat de patella bij het buigen niet meer sterk naar lateraal wordt getrokken.
orthopedie
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Anatomie van de knie
De knie is een scharniergewricht dat bestaat uit drie delen: het distale deel van het femur (met de mediale en laterale
condylen), het craniale deel van de tibia (het tibiaplateau) en de patella. Deze delen worden met elkaar verbonden door
spieren, pezen, kapsels en een paar stevige banden. De uiteinden van de botdelen zijn bedekt met kraakbeen, waardoor
de knie soepel en pijnvrij kan bewegen. Tussen het kraakbeen van het femur en dat van de tibia zitten de mediale en laterale menisci. De menisci vangen de schokken op en zorgen dat de wrijving in de knie vermindert. Het femur en de tibia zijn verbonden door de achterste en voorste kruisband, die samen met de mediale en laterale collateraalband zorgen voor een belangrijk deel van de stabiliteit van het kniegewricht.
Rondom het kniegewricht zitten het mediale en laterale kapsel voor de stevigheid. Aan de binnenkant van het kapsel zit
het synovia of slijmvlies, dat het synoviaal vocht produceert. Deze vloeistof vermindert de wrijving in de knie
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Joint Care
Vanuit Amerika is het Joint Care-programma – beter gezegd: gezamenlijke zorg – in
Nederland geïntroduceerd. Hierbij ondergaan vier tot zeven mensen op één dag (afhankelijk van operateur en ziekenhuis) dezelfde operatie. In het Ziekenhuis ZorgSaam worden knieprotheses en heupprotheses in de Joint Care door elkaar geopereerd. De patiënten revalideren gezamenlijk. Tijdens deze herstel- en
revalidatieperiode wordt de patiënt bijgestaan door een coach. Dit kan een echtgenoot, familielid of vriend(in) zijn.
De patiënten zijn enthousiast en herstellen sneller, omdat ze elkaar helpen en stimuleren bij het revalideren. De opnameperiode is hierdoor ook korter.

Röntgenfoto na het
plaatsen van de TKP.

Plaatsen van de implantaten
Na het vaststellen van de definitieve maten aan de hand van de gebruikte pasprotheses
worden de implantaten door de omloop aangereikt. Voor het aanreiken worden de protheses nog eens gecontroleerd op type en maat door de instrumenterende en de arts
om te voorkomen dat de verkeerde maat wordt geïmplanteerd.
In de voorbereide tibia en het voorbereide femur worden nu kleine gaatjes geboord met
een boortje 2,5 mm voor extra houvast van de protheses in het cement. Hierna wordt
uitgebreid gespoeld met al dan niet gekoelde NaCL. Dit gebeurt met de pulslavage. Dat
geeft een krachtige straal, waardoor het bot extra wordt gereinigd van vet en bloed. Hierna wordt alles nog eens extra drooggemaakt, zodat het cement goed hecht.
De instrumenterende begint met het maken van het cement. In de meeste gevallen is
hier antibiotica aan toegevoegd. De prothesedelen kunnen per stuk gecementeerd worden of in één sessie. Het cement wordt met een cementspuit op het bot en de prothese
aangebracht. De implantaten worden geplaatst met behulp van een inbrenginstrument
en een impactor. Het overtollige cement wordt – zolang het niet hard geworden is – verwijderd met een mesje, pincet of scherp lepeltje. Het been wordt vervolgens in extensie
gebracht, dit om het uitharden van het cement onder druk te laten gebeuren. Als het cement is uitgehard, kan eventueel overtollig cement met een beiteltje worden weggehaald.
Voor het sluiten van de wond wordt de functie nogmaals getest en het gewricht wordt
nogmaals gespoeld om eventuele bot- en cementresten te verwijderen. Nu wordt de
bloedleegte opgeheven en worden eventuele bloedende vaatjes gecoaguleerd.
Afhankelijk van de arts worden er één of meer drains achtergelaten. De fascie wordt gesloten met dikke vicryl ½; de subcutis met vicryl 2-0. Na het verwijderen van de folie
orthopedie
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wordt de huid gesloten met hechtingen of nietjes.

Een van de vele soorten
knieprotheses.

Postoperatief
Als de drainflessen zijn aangesloten en het wondverband is geplakt, wordt een drukverband aangelegd vanaf de voet tot aan de lies. Dit drukverband bestaat uit een dikke laag
synthetische watten en een brede tricot zwachtel. Het been wordt gestrekt in bed gelegd.
De patiënt verblijft gemiddeld vijf dagen in het ziekenhuis. In deze periode krijgt de patiënt een revalidatieprogramma, alleen of met andere patiënten die aan een totale knie
zijn geopereerd (zie kader ‘Joint Care-programma’).
Complicaties
Ondanks alle zorg voor, tijdens en na de operatie ontstaat altijd een minder gevoel van
de huid aan de latero-distale zijde van het litteken. Ook vocht in de knie en warm aanvoelen van de knie is normaal. Dit kan tot twee jaar postoperatief voortduren. Verder
kunnen complicaties optreden als infectie van de knieprothese of het gebied eromheen,
nabloeding, trombose, relatieve functiebeperking, loslating van de prothese en zenuwuitval na de operatie
Klinische therapie
De patiënten worden in de week van de opname in het ziekenhuis in een groep van vier
tot zes mensen gerevalideerd onder begeleiding van een fysiotherapeut. Ook bestaat de
mogelijkheid om individueel te revalideren. De wijze van revalideren wordt door de orthopeed met de patiënt besproken en is afhankelijk van fitheid en ziektegeschiedenis.
Dankzij de plaatselijke anesthesie is de patiënt meestal sneller fit dan voorheen bij algehele anesthesie en is er minder kans op misselijkheid. Daardoor is de patiënt de dag na
de operatie al in staat om uit bed te komen en met een loophulpmiddel te lopen onder
begeleiding van de fysiotherapeut. Ook wordt direct gestart met spierkrachtversterkende, stabiliserende en mobiliserende oefeningen (het buigen en het strekken van de
knie).
Veelal is de patiënt dus al de tweede dag na de operatie in staat om zelfstandig te lopen
met krukken. De derde dag na de operatie wordt het traplopen geoefend. Indien de patiënt zelfstandig en veilig kan lopen, kan traplopen en de knie minimaal 90 graden kan
buigen, vindt het ontslag uit het ziekenhuis plaats op de ochtend van de vijfde dag na de
operatie.
Na het ontslag uit het ziekenhuis wordt de fysiotherapeutische revalidatie poliklinisch
voortgezet. Deze duurt gemiddeld nog drie tot zes maanden en staat in het teken van uitbreiden van de mogelijkheden en terugkeer naar de mogelijkheden van voor de operatie.

Totale knieprothese
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Totale
h eupa rtroplastiek

Jaarlijks worden in Nederland meer dan twintigduizend totale heup
protheses geplaatst. Deze bestaan uit een cupje in het bekkenbot en
een steel met kopje in het bovenbeenbot. Dit hoofdstuk gaat over de
geschiedenis van de heupprotheses, types protheses, operatiemethodes
en complicaties.
Tekst: dr. J.B.A. van Mourik, orthopedisch chirurg, Máxima Medisch Centrum, Eindhoven/Veldhoven.

Sinds het begin van de twintigste eeuw is geëxperimenteerd met therapieën voor versleten heupgewrichten. Meerdere soorten protheses werden ontwikkeld, vrijwel alle
met slecht resultaat. Tot sir John Charnley in de jaren zestig van de vorige eeuw de zogenaamde low friction arthroplasty ontwikkelde: een polyethyleen acetabulair cupje en
een vaste metalen kop-steelcombinatie in de femurschacht. Beide protheses werden
gecementeerd met polymethylmetacrylaat (PMMA). Vele van de op dit moment gebruikte protheses zijn afgeleid van deze prothese van Charnley. De resultaten van de
totale heupprothese (THP) van Charnley waren en zijn indrukwekkend goed: sommige
van deze protheses hebben een levensduur van meer dan twintig jaar.
Protheses slijten en gaan loszitten. Meestal gebeurt dit op de overgang tussen cement en bot. Mede daarom zijn in de tweede helft van de vorige eeuw naast de gecementeerde THP ook ongecementeerde protheses ontwikkeld. Vrij recentelijk zijn
meerdere soorten resurfacingprotheses ontwikkeld. Slijtage vindt ook plaats op de
overgang tussen kop en kom. Daarom zijn naast de polyethyleen-metaalcombinatie
ook keramiek-polyethyleen-, keramiek-keramiek- en metaal-metaalcombinaties ontwikkeld.

Gecementeerde protheses
De gecementeerde THP (figuur 1) bestaat altijd uit een polyethyleencup voor in het
acetabulum en een metalen steel voor in het femur. De cup heeft vaste binnenmaten,
variërend van 22 mm tot meer dan 36 mm. De buitenmaten variëren, wisselend per leverancier, van 44 mm tot meer dan 60 mm. Het acetabulum wordt bij een operatie
uitgefreesd met frezen in oplopende maten totdat de voor de patiënt juiste maat bereikt is, waarna de cup wordt gefixeerd met PMMA.
De kop-steelcombinatie kan vast of modulair zijn. Aanvankelijk werden vaste combiTotale heupartroplastiek
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Figuur 1 Röntgenfoto van
een patiënt bij wie twee
gecementeerde
heupprotheses zijn
geplaatst; het botcement is
het dunne witte lijntje onder
en naast de steelprothese
en om de cupprothese.

naties ontwikkeld, waarbij de kop natuurlijk ook van metaal was. Tegenwoordig wordt
vooral gebruikgemaakt van modulaire (‘losse’) systemen, met meestal een vaste metalen (chroom-kobalt) steel-halscombinatie en een los kopje. Dit kopje kan dan vervaardigd zijn van metaal of van keramiek. Erg belangrijk is dat kopje en steel van dezelfde fabrikant afkomstig zijn, want het uiteinde van de hals, de conus, moet precies
passen in de uitsparing van het kopje.
Per type prothese worden meerdere maten en vormen vervaardigd. Meerdere maten,
omdat de breedte van de femurschacht wisselt per patiënt. Ook de lengte van de hals
kan variëren, waardoor beenlengte gecorrigeerd kan worden. En meerdere vormen,
omdat ook de vorm van het femur per patiënt wisselt.
De steelprothese moet de vorm van het oorspronkelijke femur volgen, omdat anders
niet genoeg spanning op de heup kan ontstaan. Er zijn mensen met vrij steile heupen
(valgus), maar hoe ouder de patiënt, des te groter de hoek tussen femurschacht en femurhals, waardoor een zogenaamde varusheup ontstaat. Om goed te kunnen beoordelen welke prothese bij welke patiënt gebruikt moet worden, is het verstandig de vormen en maten vóór de operatie te bepalen met behulp van (al dan niet digitale)
templates (figuur 2).
orthopedie
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Figuur 2 Op digitale wijze
wordt bepaald welke maat
en vorm prothese moet
worden gebruikt, in dit geval
de ongecementeerde
prothese van figuur 3.

Ook de steel wordt gefixeerd met PMMA. Er zijn meerdere soorten botcement. Botcement bestaat uit twee componenten: een flesje vloeistof en een zakje poeder. Er is variatie in consistentie (high en low vicosity), en er kan gekozen worden voor cement met
of zonder toevoeging van antibiotica. In Nederland wordt vooral gebruikgemaakt van
high viscosity cement met antibiotica. Het cement wordt tegenwoordig onder vacuüm
omstandigheden in speciale spuiten gemengd, en daarna ingebracht, waarbij het bot
vaak eerst met steriel fysiologisch zout schoongespoten is met een soort hogedrukspuitje. In ongeveer tien minuten wordt het cement hard.

Ongecementeerde protheses
Ongecementeerde protheses (figuur 3) zijn ook van metaal vervaardigd, meestal van
titanium. De cup bestaat uit een metalen buitenkant en een losse binnencup, die van
polyethyleen kan zijn, maar ook van keramiek of van metaal. De buitencup wordt na
voorbereiding van het acetabulum in het bekkenbot geklemd of geschroefd, waarbij de
cup soms met extra schroeven gefixeerd wordt. De binnencup wordt daarna in de buitencup gebracht. Door dit modulaire systeem zijn vele combinaties mogelijk, wat betreft maten en wat betreft materialen. Het is uitermate belangrijk goed op die maten
Totale heupartroplastiek
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Figuur 3 Röntgenfoto van
een ongecementeerde
heupprothese links.

en materialen te letten: hoe meer modulariteit mogelijk is, dus hoe meer combinaties
mogelijk zijn, des te sneller kunnen fouten worden gemaakt.
Voor de titaniumsteel moet de femurschacht eerst nauwkeurig voorbereid worden
met speciale raspen. Er zijn vele fabrikanten van protheses, die allemaal hun eigen
stelen leveren, elk met een iets andere vorm of ander oppervlak. Het oppervlak van de
steelprothese kan variëren van vrij glad tot erg ruw. Soms is de steel bekleed met hydroxyapatiet. Dit is de minerale structuur van bot. Door deze bekleding wordt een betere vroege hechting van de prothese aan het bot beoogd. Als de steel geplaatst is,
moet incidenteel bij bepaalde types stelen nog een halsje geplaatst worden, en daarna
het kopje. Ook nu moet weer goed in de gaten worden gehouden dat de juiste kop bij
de juiste kom en steel wordt gebruikt.

Resurfacingprotheses
Een derde type prothese is de zogenaamde resurfacingprothese, ook wel sportheup
genoemd (figuur 4). Deze prothese bestaat uit een grote metalen kap, die over het caput femoris geplaatst wordt, en een bijpassende metalen kom, die geplaatst wordt in
het acetabulum. Deze prothese is ontwikkeld omdat de grotere kop-komcombinatie
orthopedie
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Figuur 4 Röntgenfoto van
een resurfacingprothese.

tot minder luxaties aanleiding zou geven en omdat bij het plaatsen van het femorale
gedeelte van de prothese niet caput en collum femoris verwijderd hoeven te worden.
Resurfacingprotheses zijn metaal-op-metaal(MOM)-protheses, omdat de metalen
kop in een metalen kom articuleert.
Een variant op de resurfacingprothese is een MOM-prothese waarbij gebruikgemaakt
wordt van dezelfde metalen kom, maar waarbij een bijpassende grote metalen kop op
een conventionele ongecementeerde steel geplaatst wordt. In 2010 zijn in het Verenigd Koninkrijk en in Australië tegenvallende resultaten gepubliceerd: tot 14 procent
van de resurfacingprotheses moest al vervangen worden binnen vijf jaar na plaatsing.
Naar aanleiding daarvan heeft de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV)
haar orthopeden geadviseerd terughoudend te zijn bij toepassing van MOM-protheses.

Operatiemethodes
Gewrichtsprotheses dienen geplaatst te worden in een daarvoor geschikte operatiekamer. Dit lijkt een open deur, maar juist deze open deur is vaak het probleem. De OK
moet uitgerust zijn met een goede luchtbehandeling, die voldoet aan de richtlijnen
Totale heupartroplastiek
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van de WIP (Werkgroep Infectie Preventie). Het gehele team dient zich te houden aan
de eisen die gesteld zijn in het kader van het veiligheidsprogramma van het VMS
(www.vmszorg.nl). Hierin worden adviezen gegeven over hygiënische discipline – zoals het aantal deurbewegingen, het aantal mensen op de OK, handdesinfectie en kleding – en over antibioticaprofylaxe, preoperatief ontharen en perioperatieve normotherapie.
De operatie zelf kan verricht worden onder algehele of regionale anesthesie. De patiënt kan bij de operatie op de rug of op de zij liggen, afhankelijk van de voorkeur van
de operateur. Er kan gebruikgemaakt worden van een anterieure, laterale of posterolaterale benadering; ook dit is weer afhankelijk van de voorkeur van de operateur. In Nederland wordt veelal gebruikgemaakt van de posterolaterale benadering.
De laatste jaren worden ook verschillende minimaal invasieve technieken ontwikkeld.
Daarbij wordt een kleine incisie geplaatst en worden de spieren en pezen zo veel mogelijk ongemoeid gelaten. Voor de minimaal invasieve methodes is vaak speciaal instrumentarium nodig. Het nut van deze methodes is nog niet bewezen.

Complicaties
Geen operatie zonder complicatie. De meest voorkomende complicaties na een THP
zijn infectie en luxatie. Diepe infecties komen tot 1 procent voor na een THP. Er zijn
altijd één of meer operaties nodig om een postoperatieve diepe infectie te verhelpen.
Soms is het nodig om de prothese weer te verwijderen.
Luxaties komen voor tot 3 procent. Een geluxeerde prothese moet gereponeerd worden. Soms moet dat in anesthesie op de OK, vaak kan dat op de SEH. Bij recidiverende luxaties wordt soms besloten tot revisie van de prothese, waarbij één of meer componenten vervangen worden.
Andere complicaties, die in lagere frequentie optreden, zijn postoperatieve bloedingen, uitval van de nervus ischiadicus, beenlengteverschil en fracturen bij het plaatsen
van de prothese; de meeste complicaties kunnen adequaat worden opgelost.
Op de langere duur slijten gewrichtsprotheses en gaan ze loszitten. Over het algemeen is het wel weer mogelijk om bij goede resterende botkwaliteit en goede conditie
van de patiënt in kwestie de prothese te reviseren, dus te vervangen door een andere
prothese.
Om slijtage en loslating goed te registeren, worden alle heup- (en knie)protheses vanaf 2008 geregistreerd middels de LROI, het Landelijk Register Orthopedische Implantaten van de NOV. Hierdoor kan op termijn beoordeeld worden wat de levensduur is
van bepaalde protheses, maar ook wat de resultaten zijn van ziekenhuizen en individuele operateurs. In een aantal van de ons omringende landen, vooral de Scandinavische, bestaat zo’n register al veel langer, waardoor nu al bekend is welke protheses
orthopedie
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goede langetermijnresultaten hebben en welke minder presteren. Op dit moment
mag een patiënt ervan uitgaan dat hij/zij tien tot vijftien jaar goed met een eerste
heupprothese kan functioneren, afhankelijk van het gebruik; overmatige belasting van
een gewrichtsprothese leidt tot snellere slijtage.

Conclusie
Een totale heupprothese is een prothese die van een vrijwel invalide patiënt met veel
pijn een volledig zelfstandige, pijnvrije persoon maakt. De resultaten van de THP zijn
uitstekend, mits deze prothese geplaatst wordt door een goed op elkaar ingespeeld
team, dat goede kennis heeft van de huidige richtlijnen en de meest recente ontwikkelingen.
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Artroscopie van
de schouder

De artroscopische chirurgie van de schouder maakt stormachtige
ontwikkelingen door. Chirurgen doen steeds meer ervaring op en
instrumenten worden steeds handiger. Wat zijn de mogelijkheden?
Tekst: dr. Jan C. Bos, orthopedisch chirurg, kliniek ViaSana, Mill.

De artroscopie van de schouder wordt in Nederland al ongeveer dertig jaar uitgevoerd,
maar de laatste tien jaar is het aantal mogelijkheden van deze techniek enorm toegenomen. Werd in de beginfase soms nog wel een diagnostische scopie verricht, heden ten
dage gebeurt dit nog maar zelden, vooral door de geavanceerde diagnostische mogelijkheden die ons ter beschikking staan. Ik denk hierbij aan de echografie, de MRI en de CT,
al of niet met contrast.
Dit betekent dat in veruit de meeste gevallen niet alleen kan worden gekeken, maar ook
therapeutisch kan worden ingegrepen. Behoudens de
prothesechirurgie en fractuurbehandeling van de
schouder kunnen tegenwoordig bijna alle problemen die zich in de schouder voordoen artroscopisch worden opgelost.
Het aantal operaties aan de schouder neemt
ieder jaar toe. Dit hangt samen met de toenemende belasting bij werk en sport, de populariteit van schouderbelastende sporten,
de vergrijzing, activiteiten tot op hoge leeftijd
en het toenemende aantal technische mogelijkheden.
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Pathologie
De pathologie van de schouder kan worden onderverdeeld in:
• Traumatisch
- fracturen
- avulsies
- cuffruptuur
- luxatie

• Degeneratief
- cufftendinopathie
- cuffruptuur
- cuffcalcinosis
- artrose (glenohumeraal, AC)

• Instabiliteit/laxiteit
• Overige (synovitis, corpus liberum,
frozen shoulder)

Het merendeel van deze problemen hangt samen met het feit dat de schouder het gewricht is met de grootste bewegingsuitslagen van het menselijk lichaam. De grote
humeruskop draait tegenover een relatief klein kommetje, het glenoïd (golfbal op
tee). Dit stelt hoge eisen aan de stabilisatoren van de schouder, te weten cuff (rotatorenmanchet van de schouder), labrum en kapsel. Het zijn dan ook deze structuren die de meeste pathologie opleveren.

Artroscopische technieken
De artroscopie van de schouder kan in zijligging of in strandstoelhouding worden uitgevoerd. Dit is afhankelijk van de voorkeur van de operateur. In zijligging wordt tractie aan de arm gegeven (omstreeks 4
kilo), wat meer werkruimte geeft in het craniale deel van het gewricht
en in de bursa. De arm hoeft niet steeds gepositioneerd te worden. In
strandstoelhouding hangt de arm vrij naast het lichaam of is deze gefixeerd in een mobiele steun. Dit heeft het voordeel dat de schouder geroteerd kan worden. Bij stabiliserende operaties kan dit helpen bij het
bepalen hoe strak het kapsel moet worden gefixeerd.
Vroeger werd het gewricht gevuld met spoelvloeistof voordat de artroscoop werd ingebracht. Tegenwoordig wordt dit meestal achterwege gelaten. De
posterieure portal, waar de artroscoop naar binnen wordt gebracht, bevindt zich 2
cm onder en mediaal van de posterolaterale acromionhoek. Tussen de musculus infraspinatus en de musculus teres minor kan de scoop veilig ingebracht worden zonder kans op vaat- of zenuwbeschadiging. Daarna wordt ventraal een tweede portal
gemaakt net craniaal van de musculus subscapularis. Dit kan inside out of outside in.
Via deze portal kan het gewricht gespoeld worden, met het tasthaakje afgetast worden en kunnen bepaalde ingrepen uitgevoerd worden. Ook kan de scoop van ventraal ingebracht worden voor betere inspectie van het dorsale deel van het gewricht.
Dan wordt anterosuperieur meestal een derde portal gemaakt, onder andere nodig
orthopedie
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PASTA-laesie.

MRI van een partiële
ruptuur.

De VAPR.

bij labrumchirurgie. Bij bursoscopische ingrepen zoals cuffchirurgie wordt een laterale
portal gemaakt, soms ook een posterolaterale portal. Ook wordt door sommige operateurs gebruikgemaakt van de zogeheten Neviaser-portal, mediaal van het acromion en
dorsaal van de laterale clavicula.
De artroscopische chirurgie van de schouder biedt de volgende mogelijkheden:
stabilisatie (labrumrefixatie,
cuffrepair
kapselreving)
kalkevacuatie
bicepstenotomie/bicepstenodese
AC-resectie
Bristow-Latarget
acromioplastiek (Neerplastiek,
decompressie)

Cuffrepair
Problemen van de cuff hangen samen met overmatig gebruik van de
schouder (met name heffen), ruimtegebrek (impingement) en leeftijd
(bloedvoorziening cuff ).
Cuffrupturen komen veel voor. Het betreft hier vooral degeneratieve rupturen die optreden bij vorderende leeftijd. Een relatief klein trauma is
dan voldoende om een pre-existent slechte cuff te doen scheuren. Doordat mensen steeds ouder worden en tot op hoge leeftijd actief blijven, is
de behoefte om deze rupturen te behandelen steeds groter geworden. Daarnaast is
de diagnostiek met echografie, MRI (artro) en CT (artro) enorm verbeterd.
Vanwege het toegenomen aantal technische mogelijkheden worden deze rupturen
steeds vaker artroscopisch behandeld. Dit is minder invasief dan de open methode,
vergt een kortere opnametijd en geeft zeer goede (mogelijk al betere) resultaten.
Zowel artroscopisch als bursoscopisch kan de schouder grondig geïnspecteerd worden. Eventuele bijkomende pathologie kan meegenomen worden in de behandeling.
Het bloedverlies is minimaal.
De operatie bevat een aantal essentiële stappen. Allereerst moet een nauwkeurige
bursectomie worden verricht van de bursa subacromialis met verwijdering van adhesies en synovitis. Dit gebeurt bij voorkeur met de VAPR omdat hierbij weinig bloeding ontstaat en dus goed zicht wordt verkregen. Ook de wekedelenshaver wordt
hierbij gebruikt. Om ruimte te verkrijgen worden met de VAPR weke delen aan de
onderzijde van het acromion verwijderd. Dan wordt de ruptuur in beeld gebracht,
het type ruptuur bepaald en met een paktang de mobiliteit getest. Er worden vier typen rupturen onderscheiden: 1. halvemaanvormige, 2. U-vormige, 3. L-vormige of
omgekeerde-L-vormige en 4. massale teruggetrokken, niet mobiele.
Indien de cuffrand niet tot op de footprint getrokken kan worden, moet getracht
worden de cuff te mobiliseren. Dit wordt gedaan door met de VAPR adhesies door
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te nemen aan de bovenzijde van de cuff in de bursa subacromialis. Hierbij moet zenuwbeschadiging van de nervus suprascapularis voorkomen worden. Met de VAPR
kun je posterieur tot aan de spina gaan. Dit moet wel voorzichtig gebeuren, omdat
hier gemakkelijk bloedingen ontstaan. Aan de onderzijde van de cuff, dus intra-articulair, kun je minder ver gaan: tot maximaal 1,5 cm van de glenoïdrand. Hiervoor is
de tissue liberator goed te gebruiken.
Daarna wordt de footprint van het tuberculum majus geaviveerd met de VAPR en de
burr. Slechts een oppervlakkig laagje bot wordt hierbij verwijderd om voldoende grip
te behouden voor de daarna te plaatsen ankers. Deze ankers zijn van metaal of oplosbaar. Er zijn inmiddels ook bioankers op de markt, die ervoor zorgen dat na resorptie van het anker het botdefect wordt opgevuld met eigen bot. De ankers zijn
single of double loaded, dat wil zeggen: voorzien van één of twee stevige niet-oplosbare draden, zoals Orthocord. De fixatie van de cuff kan in één rij (single row) of in
twee rijen (double row) worden uitgevoerd. Voordeel van een double row-fixatie is
dat er een dubbele verankering aan het bot bestaat en dat de cuff tussen de twee rijen tegen de geaviveerde footprint wordt gedrukt. Dit zou het vastgroeien van de cuff
bevorderen. Nadeel is de prijs; de gebruikte ankers zijn in Nederland nog steeds erg
duur en bij double row-fixatie zijn meer ankers nodig.
In geval van L-vormige rupturen is het zaak eerst de punt van de hoek te bepalen en
deze op de anatomische plaats te fixeren. Daarna volgt verdere fixatie, waaronder
een deel side to side.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen full thickness- en partial thickness-scheuren.
Een voorbeeld van een partial thickness-scheur is de PASTA-laesie, wat staat voor
‘partiële, articulaire supraspinatus tendon avulsie’. Bij dit type scheur is alleen het
intra-articulaire deel van de pees gescheurd; het bursale deel is nog intact. Deze
rupturen hoeven niet altijd hersteld te worden. Bij persisterende klachten kan het
gescheurde deel van de pees gefixeerd worden op de footprint met behoud van het
nog staande bursale deel. Ook kan besloten worden er een full thickness-ruptuur van
te maken zodat een verse cuffrand ontstaat, die vervolgens op de footprint wordt
vastgezet.
Na de cuffrepair wordt in de meeste gevallen nog een acromioplastiek verricht, hoewel deze ingreep gaandeweg aan populariteit heeft verloren. Alleen de spur aan de
voorzijde van het acromion wordt verwijderd na het losmaken van het ligamentum
coracoacromiale.
Bij de nabehandeling is het van belang de eerste zes weken geen actieve oefeningen
te verrichten, maar met voorzichtige passieve oefeningen een frozen shoulder te
voorkomen.
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Kalkdrainage.

Kalkevacuatie
Een symptomatische kalkhaard in de cuff van enige omvang kan het beste behandeld worden door artroscopische kalkevacuatie. Na bursoscopische nettoyage wordt
de kalk gelokaliseerd, zo nodig met een naaldje. Daarna kan via een kleine opening
de kalk weggedrukt en weggezogen worden. De consistentie van de kalk is verschillend. Soms betreft het een op tandpasta gelijkende vloeistof die uitgedrukt kan worden. Soms ook is de kalk meer korrelig en kan de curette van pas komen om deze
uit de cuff te krabben. Niet zelden is de kalk geïntegreerd in het peesweefsel en
moet bij de verwijdering ook enig cuffweefsel worden meegenomen. Het defect dat
hierbij ontstaat, geneest in de meeste gevallen vlot dankzij de goede bloedvoorziening rond de kalkhaard. In zeldzame gevallen dient een cuffrepair te worden uitgevoerd.
AC-resectie
Bij een symptomatische AC-artrose die onvoldoende reageert op conservatieve behandeling (bijvoorbeeld intra-articulaire injecties) kan een artroscopische AC-resectie verricht worden. Dit geeft de mogelijkheid om het gehele schoudergewricht te inspecteren via artroscopie en bursoscopie. Niet zelden gaat deze aandoening
gepaard met subacromiale problemen zoals impingement, die meteen ook verholpen kunnen worden. Na het openen van het AC-gewricht met de shaver wordt met
de burr van beide gewrichtsvlakken een laagje bot verwijderd, zodat een spleet van 5
tot 10 mm ontstaat. Ook kan men zich hierbij beperken tot de laterale clavicula.
Indien er alleen klachten van het artrotische AC-gewricht bestaan, kan ook via een
kleine incisie de laterale clavicula worden verwijderd.

Acromioplastiek.

Acromioplastiek
Deze tot voor kort zeer geliefde ingreep staat ook wel bekend onder de naam Neerplastiek of decompressie. Bij impingement kan deze voldoende ruimte bieden om
de klachten te doen verdwijnen. Ook bij symptomatische kalkhaarden werd deze ingreep vaak toegepast.
De laatste jaren is men aanmerkelijk terughoudender geworden met deze ingreep.
Dit hangt onder andere samen met het feit dat de operatie te pas en te onpas werd
gedaan. Bij een deel van de patiënten verdwenen de klachten onvoldoende. Dit was
vooral het geval bij patiënten met laxiteit van de schouder en secundair impingement. Ook bij cuffcalcinosis was het effect nogal eens teleurstellend. De bij een artroscopische cuffrepair obligaat uitgevoerde acromioplastiek wordt tegenwoordig
zeer zuinig of niet meer uitgevoerd.
Toch blijft er nog wel een goede indicatie voor deze ingreep bij patiënten met duide-

Artroscopie van de schouder

27

lijk impingement, dat zowel bij lichamelijk als röntgenologisch onderzoek naar voren komt. Als een subacromiale injectie met lidocaïne (al of niet met een corticosteroïde) dan ook nog tijdelijk zeer goed werkt, is te verwachten dat de ingreep effectief
zal zijn. Wel moet men beducht zijn op bij komende pathologie zoals een cufflaesie
of AC-artrose.

Schouderstabilisatie
Instabiliteit van de schouder komt vaak voor. Dit hangt samen met de zeer grote bewegingsruimte van dit gewricht. De benige contouren zijn onvoldoende om de kop
in de kom te houden. Daarvoor zijn andere structuren nodig, zoals het labrum, het
kapsel en de cuff. Het zijn dan ook deze structuren die beschadigd zijn bij deze patiënten. Soms is alleen sprake van een labrumlaesie, waarbij de schouder niet luxeert
maar te veel translatie toont bij onderzoek. Ook kan het kapsel te ruim zijn. Daarnaast is er een patiëntengroep met evidente luxaties, geobjectiveerd op de röntgenfoto. Hoe jonger de patiënt, hoe slechter de prognose.
In de meeste gevallen betreft het een instabiliteit naar ventraal. Posterieure luxaties
zijn zo zeldzaam dat ze vaak gemist worden op de SEH. Daarnaast komt multidirectionele instabiliteit voor, een uitdaging voor de operateur.
De groep patiënten met instabiliteit van de schouder moet duidelijk onderscheiden
worden van de grote groep patiënten, meestal vrouwen, met laxiteit. Deze patiënten
zijn meestal niet gebaat bij operatieve behandeling en dienen door een ervaren
schouderfysiotherapeut behandeld te worden met intensieve training van cuff en
thoracoscapulaire spieren, alsmede coördinatieoefeningen. Niet zelden hebben
deze patiënten klachten van secundair impingement, waarvoor nogal eens een acromioplastiek wordt uitgevoerd. Dit biedt geen soelaas, daar het oorspronkelijke probleem onopgelost blijft. Het vergt nogal wat inspanning en discipline voor deze patiënten om hun klachten onder controle te houden.
Bij de artroscopische stabilisatie wordt een labrumrepair uitgevoerd, zo nodig met
kapselreving. Hiervoor wordt eerst het gelaedeerde ventrale labrum verder losgemaakt van het glenoïd en wordt de voorwand van het glenoïd tot bloedens toe geaviveerd met de shaver en de burr. Dan worden ankers gebruikt, die op de voorrand
van het glenoïd worden geplaatst. De laatste tijd wordt ervoor gepleit ze zelfs in het
kraakbeen net over de rand te plaatsen om een mooie wal te verkrijgen bij het knopen van de draden. De ankers zijn single of double loaded, afhankelijk van het aantal draden in het anker. De draden, meestal niet oplosbaar, worden gebruikt om het
labrum al of niet met kapsel tegen het glenoïd te knopen. Dit geeft een wal aan de
voorzijde van het glenoïd en spanning op het kapsel. Het is belangrijk de knoop van
de draden zo ver mogelijk van het kraakbeen af te positioneren om interpositie in
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het articulerende vlak te voorkomen. Bij het reven van het kapsel wordt de anterior
band van het inferieure glenohumerale ligament opgetrokken naar craniaal.
Na de operatie dient de arm gedurende vier weken in een immobilizer gedragen te
worden om het labrum met kapsel de gelegenheid te bieden goed vast te groeien
aan het glenoïd.

Bicepstenotomie/bicepstenodese,
De lange kop van de musculus biceps brachii loopt via de sulcus intertubercularis
over de humeruskop het gewricht in, waar het als bicepsanker vastzit aan de bovenrand van het glenoïd. Daar verdeelt het bicepsanker zich in het ventrale en dorsale
labrum.
De functie van deze lange kop is eigenlijk niet goed bekend. Hij wordt vaak als depressor van de humeruskop gezien. Een feit is dat deze pees bij het vorderen van de
jaren vaak tot klachten leidt. Dit hangt samen met de precaire positie ervan ter
hoogte van de voorrand van het acromion, waar vaak impingement ontstaat. De
pees komt in de knel en begint degeneratieve verschijnselen te vertonen. Bij scopie
wordt dan een rafelige pees gezien, vooral als met het tasthaakje van ventraal uit de
pees in het gewricht wordt getrokken. De degeneratie kan zo ver doorgaan dat spontane rupturen voorkomen. In een deel van de gevallen levert dit het zogenaamde Popeye sign op, waarbij de spierbal van de bicepsspier zich deels terugtrekt en een wat
zielig balletje laat zien, wat zeker relatief jonge patiënten als een cosmetisch probleem ervaren. Door de ruptuur verminderen pre-existente klachten van de schouder nogal eens, aangezien de bicepspees niet meer onder het acromion in de knel
zit. Wel gaat bicepsdegeneratie vaak gepaard met cuffdegeneratie, waarvoor een artroscopie nodig is.
Indien bij scopie een duidelijke degeneratie van de bicepspees wordt gezien, kan
een bicepstenotomie worden gedaan, al of niet samen met een bicepstenodese. Onder de 60 jaar prefereren veel operateurs de pees vast te zetten om een Popeye sign
te voorkomen. Boven die leeftijd kan volstaan worden met een tenotomie.
Bristow-Latarget
Aangezien de prognose van stabiliserende operaties bij jonge patiënten slecht is,
prefereren sommige orthopedisch chirurgen in deze groep een uitgebreidere operatie. Dit geldt ook voor revisies in verband met recidiefluxaties na artroscopische stabilisaties.
Bij de Bristow-Latarget-operatie wordt een botfragment van de processus coracoideus afgenomen en op de vooronderrand van het glenoïd gefixeerd met twee bicorticale schroeven. De coracobrachiale spieren aan het botfragment worden in situ
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 elaten. Deze verzorgen zo een dynamische stabilisatie, vooral in apprehension-houg
ding: de houding van de arm die tot luxatie kan leiden. Deze operatie wordt meestal
als een open procedure uitgevoerd. Sinds enige jaren wordt de ingreep in navolging
van professor Lafosse in Annecy echter ook artroscopisch gedaan. Het is een moeilijke techniek met zeer goede resultaten.

Conclusie
De artroscopische chirurgie van de schouder maakt stormachtige ontwikkelingen
door. De resultaten worden steeds beter naarmate operateurs hun leercurve doorlopen. Ook de instrumenten worden steeds handiger; de VAPR garandeert een mooi
zicht zonder bloeding. De implantaten verbeteren. Vooral de bioankers, die nadat ze
zijn opgelost bewerkstelligen dat het botdefect wordt opgevuld met eigen bot, geven
de mogelijkheid recidiefoperaties uit te voeren.
Het betreft een minimaal invasieve techniek met cosmetische voordelen. De opnametijd is hierdoor verminderd. Wel zijn goede instructies aan de patiënt van groot
belang om tot een goed resultaat te komen. Bij stabilisaties moet het labrum met
kapsel goed kunnen vastgroeien aan het glenoïd. Bij cuffrepairs moeten actieve oefeningen de eerste zes weken achterwege blijven om de cuff goed in te laten groeien
op het bot, terwijl passieve oefeningen een frozen shoulder moeten voorkomen.
Hiertoe is een ervaren schouderfysiotherapeut nodig die begrip heeft van de verschillende artroscopische technieken.

orthopedie
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Artroscopie van
de enkel

De enkelartroscopie is een belangrijke techniek in de behandeling van
enkelletsels. Zij heeft zich de laatste jaren verder ontwikkeld, waardoor
het indicatiegebied en de therapeutische mogelijkheden zijn toege
nomen. Vanwege de kleine ruimte die het enkelgewricht biedt, is een
nauwkeurige techniek vereist om schade aan de kraakbenige en
neurovasculaire structuren te voorkomen.
Tekst: A.T. Besselaar, orthopedisch chirurg, Catharina-ziekenhuis, Eindhoven.

De eerste artroscopie werd in 1918 in Tokio verricht. Met een cystoscoop keek pionier Takagi in een knie van een kadaver. In 1939 plaatste deze zelfde Takagi een artroscoop in de enkel. Tot die tijd werd een kijkoperatie in het nauwe enkelcompartiment als onmogelijk beschouwd. Pas in 1972 verschenen de eerste artikelen die een
standaardmethode beschreven waarmee de enkelartroscopie werd uitgevoerd. Vanaf
de jaren tachtig van de vorige eeuw onderging de enkelartroscopie een vlucht, door
onder anderen de Nederlandse professor Van Dijk, die een gedetailleerde techniek
ontwikkelde om de enkelartroscopie te standaardiseren bij verschillende indicatiegebieden.
Belangrijke voordelen van een artroscopische benadering van een enkel zijn het
snellere postoperatief herstel, het uitblijven van grote littekens in een gebied met
potentieel slechte wondgenezing en de goede beeldvorming. Dit laatste voordeel
ontstaat doordat de scoop prima in kleine ruimten komt, 360 graden rond kan kijken en een sterk vergroot beeld geeft.
Artroscopieën werden aanvankelijk vooral gebruikt voor diagnostische doeleinden,
zo ook de artroscopie van de enkel. Met de artroscoop kan een goed beeld worden
verkregen van het totale enkelgewricht. De kraakbeentoestand van talus, tibiaplafond en de beide malleoli is goed te beoordelen. Losse fragmenten, osteofytaire randen en zeker ook osteochondraaldefecten kunnen goed in beeld worden gebracht.
Ook peesstructuren en ligamenten zijn te beoordelen; aan de voorzijde van de enkel
en vanuit de posterieure enkelscopie (zie ‘Posterieure enkelscopie’ hieronder).
De komst van geavanceerde beeldvormingtechnieken zoals MRI en CT heeft de zuiver
diagnostische scopie naar de achtergrond verplaatst. De enkelscopie wordt nu voornamelijk therapeutisch toegepast, en de mogelijkheden blijven zich ontwikkelen.
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Indicaties
De therapeutische toepassingen van een enkelartroscopie zijn divers: van een biopsie en verwijdering
van een gewrichtsmuis tot aan het opboren van
kraakbeendefecten. Een belangrijke indicatie is het
anterieure impingement-syndroom. Hierbij ontstaat
aan de anterieure zijde van de tibiaonderrand een
benige osteofyt die inklemming geeft op de talusneus. Naast deze benige impingementklacht is het
ook mogelijk een wekedelenimpingement te ontwikkelen. Dit geeft bij de patiënt ook anterieure enkelpijn, vooral bij dorsaalflexie van de enkel. Bijvoorbeeld bij voetballers treedt dit
anterieure-impingementbeeld frequent op.
Een andere belangrijke indicatie wordt gevormd
door de osteochondraaldefecten van de talus. Dit
zijn laesies die al dan niet traumatisch ontstaan,
waarbij het kraakbeen ter plaatse beschadigd raakt.
Hierdoor is de belastbaarheid van de enkel duidelijk
afgenomen en ontstaat pijn. Nog vervelender is de
ontwikkeling van artrose als gevolg van deze letsels,
waardoor natuurlijk nog meer beperking en/of pijn
ontstaat.
Doel van de behandeling is het verwijderen van het
dode bot en het opboren en/of opvullen van de defecten om zo de belastbaarheid van de enkel te vergroten en de artrotische ontwikkeling tegen te gaan
of in ieder geval te vertragen. Een veel gebruikte techniek bij relatief kleine defecten is de zogeheten microfracturing. Hiertoe wordt eerst het beschadigde kraakbeendeel verwijderd, waarna met een picking instrument kleine gaatjes gemaakt
worden vanuit de kraakbeenlaag tot in het gezonde bot onder het kraakbeen (subchondrale bot). Hieruit moet dan een nieuw weefsel worden gevormd dat het defect opvult en enigszins de drukverdeling kan overnemen van het chondraaldefect.
Via de achterkant van de enkel is ook een artroscopische toegang te verkrijgen.
Vanuit deze portals, die verderop worden beschreven, is de posterieure enkel te
benaderen. Hier is een mogelijke pijnoorzaak ook weer impingement, door bijvoorbeeld een niet gefuseerd os trigonum (een accessoire botkern aan de achterkant van de talus) of osteofytaire woekeringen. Deze aandoening kan diepe pijn georthopedie
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ven in de achterenkel, vooral bij plantairflexie. Via beeldvormend onderzoek kan
de klinische bevinding worden bevestigd en via een posterieure enkelscopie het
inklemmende bot worden verwijderd.
Via dezelfde toegang zijn ook weer osteochondraalletsels te behandelen die aan
de achterzijde van de talus zijn gelokaliseerd. Verder is via deze techniek behandeling mogelijk van tenosynovitislaesies (peesontstekingen), net als verwijdering
van gewrichtsmuizen en behandeling van peesletsels.

Positionering van de enkel.

Operatietechniek
Er zijn verschillende technieken beschreven om een enkelscopie uit te voeren.
Het is ondoenlijk alle variaties hier te bespreken. Zoals genoemd zijn er twee benaderingen met ieder eigen indicaties: de anterieure enkelscopie (uitgevoerd in
rugligging) en de posterieure scopie, uitgevoerd in een op de buik liggende patiënt.
Bij de anterieure scopie is er de mogelijkheid tractie te gebruiken. Er zijn voorstanders van een tractieapparaat, gefixeerd op de operatietafel; anderen gebruiken een tractieband om het eigen lichaam. Het betreft veelal persoonlijke voorkeuren. Ook het
gebruik van een drukpomp is individueel verschillend. Veelal
wordt een normale gravity flow gebruikt, eventueel aangevuld
met een mogelijkheid tot drukverhoging. De grootte van de
scoop is ook variabel. Standaard kan een 4,0 mm-, 30 gradenartroscoop worden gebruikt.
Anterieure enkelscopie
Bij deze techniek is de patiënt gepositioneerd op de rug. De
behandeling is mogelijk onder spinale of algehele anesthesie. De enkel steekt net over de rand van de tafel heen, zodat
hij vrij te bewegen is. Een zandzak onder de bil van de aangedane zijde zorgt ervoor dat de enkel neutraal blijft gepositioneerd. Een steun tegen het bovenbeen aan de te opereren
enkel kan ook prima dienstdoen als stabilisator.
Er wordt geopereerd onder bloedleegte. Het is raadzaam
vooraf de structuren af te tekenen die beschadigd kunnen raken (zenuwen, bloedvaten, zie onder ‘Complicaties’). Ook
de te palperen gewrichtsranden en benige referentiepunten
worden vooraf aangetekend. Zo zijn daar de mediale malleolus, de laterale malleolus en de gewrichtslijn. De mediale
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portal bevindt zich op het kruispunt van de gewrichtslijn en de mediale grens van de pees van de m. tibialis
anterior.
Met de enkel in maximale dorsaalflexie wordt de artroscoop geïntroduceerd, zodat er geen kraakbeenletsel
kan worden gemaakt. De enkel wordt nu gevuld met
vocht (zoutoplossing of Ringer), waarna onder zicht
lateraal van de extensorpeesjes een naald naar binnen
wordt gebracht, ook weer met de enkel in maximale
dorsaalflexie. Als de positionering naar wens is, wordt
een snede in de huid gemaakt, die wordt gespreid met
een klemmetje, waarna een instrument (tasthaak, tangetje, shaver) naar binnen kan worden gebracht. Door
nu de enkel uit de maximale dorsaalflexie te halen
wordt zicht in het hele enkelgewricht verkregen. Naast
inspectie is er de mogelijkheid loose bodies te verwijderen en te nettoyeren en kraakbeenletsels te behandelen. Met name bij kraakbeenbehandeling is meer ruimte in het gewricht door tractie een goede hulp.
Uiteraard zijn de instrumenten te verplaatsen naar de
andere portal, afhankelijk van de positie van de te behandelen laesie. Additionele portals zijn ook mogelijk.
Na afloop van de behandeling kunnen de incisies al
dan niet worden gehecht. Wanneer de wondjes worden
gehecht, dient er opgelet te worden niet alsnog de oppervlakkige (huid)zenuwen te beschadigen.

Posterieure enkelscopie
Bij deze techniek is de patiënt gepositioneerd in buikligging. Er wordt een kleine
verhoging aangebracht op de rand van de operatietafel om de voet, die net over de
tafel steekt, vrij te kunnen bewegen. Ook hier wordt behandeld onder spinale of algehele anesthesie. De af te tekenen structuren zijn ook weer de binnen- en buitenenkel, aangevuld met de achillespees. Er zijn twee belangrijke portals: posteromediaal en posterolateraal. De laterale portal ligt op de lijn getrokken parallel aan de
voetzool, net onder de laterale malleolus, tegen de achillespees aan. Deze wordt als
eerste gemaakt. De voet blijft bij de hele introductie maximaal in dorsaalflexie, waardoor ook hier geen schade wordt aangericht.
De scoop kan worden geïntroduceerd als stomp is geprepareerd tot op het bot. Nu
orthopedie
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wordt de enkel gevuld met vocht. Vervolgens kan de mediale portal worden
gemaakt. Deze ligt op hetzelfde niveau,
maar aan de mediale zijde van de achillespees. Nu kan het compartiment van
weke delen worden ontdaan en kan, na
inspectie van kraakbeen en weke delen,
de benodigde therapie worden uitgevoerd. De incisies kunnen weer al dan
niet worden gehecht.

Tractieband techniek gefixeerd
aan operateur

Complicaties
De complicaties bij de enkelscopie bestaan uit algehele operatiecomplicaties
(infectie, wondproblemen) en specifieke gevaren. Met name schade aan neurovasculaire structuren is bekend. Bij
de introductie van de anterolaterale
portal dreigt er schade aan de oppervlakkige huidzenuw aldaar. Vooraf aantekenen voorkomt vrijwel altijd deze
complicatie.
Verder is het denkbaar dat vaten en zenuwen beschadigd kunnen raken wanneer gebruik wordt gemaakt van een shaver,
vooral als richting huid wordt geshaved. Dit is dan ook ten zeerste af te raden. De
richting van de shaver blijft gedurende de hele procedure richting bot; door te zuigen zijn de omringende weke delen goed te verwijderen. Bij de posterieure scopie is
er een belangrijk landmark: de pees van de m. flexor hallucis longus, die niet gepasseerd mag worden. Mediaal hiervan loopt namelijk de neurovasculaire bundel van
de enkel, die ook niet mag worden beschadigd.
Ook door de operateur gemaakte kraakbeenschade moet als complicatie worden beschouwd, en dient dus vermeden te worden. Door voorzichtig gebruik te maken van
de instrumenten is dit goed mogelijk.
Conclusie
De enkelscopie is een zeer welkome aanvulling ter behandeling van een grote diversiteit aan enkelletsels. De patiënten zijn relatief snel te mobiliseren, vele letsels zijn
goed te benaderen en de complicatiekans is, bij correcte uitvoering, laag.
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Artroscopie
van de knie

De meest voorkomende ingreep aan de knie is tegenwoordig de
artroscopie. Vrijwel alle aandoeningen in het kniegewricht kunnen
atroscopisch of artroscopisch geassisteerd worden behandeld. Door
het minimaal invasieve karakter van de artroscopie zien we weinig
complicaties en is de hersteltijd na de ingreep relatief kort.
Tekst: dr. Gekie A. Meins, orthopedisch chirurg, Orthopedisch Centrum Oost Nederland Hengelo/Almelo, hoofd medische staf/
teamarts 1e selectie FC Twente.

Shaver in de knie.

Er treden in Nederland naar schatting 300.000 knieletsels per jaar op, en er worden
jaarlijks ongeveer 30.000 meniscusoperaties uitgevoerd. Door de artroscopische behandeling van meniscusletsel is dit tegenwoordig de meest voorkomende ingreep. Sinds de
jaren tachtig hebben de ontwikkelingen binnen de techniek zich in hoog tempo voorgedaan. In de eerste periode werd de scopie alleen gebruikt als diagnosticum; nu vindt een
groot deel van de therapeutische behandelingen op deze wijze plaats.
In 1918 keek de Japanner Tagaki als eerste met een cystoscoop in een (kadaver)kniegewricht. Het instrument – met een doorsnede van 7,3 mm – bleek echter veel te groot.
Rond dezelfde tijd experimenteerde de Zwitser Bircher (1921) met een laparoscoop op
kadaverknieën. De ontwikkelingen vonden geleidelijk plaats, en dan vooral in Japan. De
eerste artroscopisch uitgevoerde partiële mediale meniscectomie werd in 1962 door
Watanabe verricht. De internationale erkenning ontstond in de jaren zeventig, door inspanningen van de Canadees Jackson (1972) en de Amerikaan O’Connor. In de Nederland was de Groninger Eikelaar (1975) de pioneer op dit gebied.

Indicaties
Artroscopie heeft een grote diagnostische betrouwbaarheid in handen
van een ervaren artroscopist. Voorafgaande aan de ingreep moet de indicatie echter worden gesteld door een adequate anamnese en lichamelijk onderzoek, eventueel aangevuld met röntgenonderzoek om ossale
afwijkingen en tumoren vast te stellen en een indruk te krijgen van de
mate van artrose.
Indicatie voor een acute artroscopie (binnen een week) zijn een op slot
zittende knie en osteochondraalfracturen met losliggend fragment.
Bacteriële artritis is een spoedindicatie (binnen een paar uur).
Artroscopie van de knie
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Bij chronische klachten komen voor een electieve ingreep in aanmerking de patiënten met recidiverende
slotklachten, persisterende of recidiverende hydrops,
mobiliteitsbeperking, persisterende functionele instabiliteit en chronische pijnklachten.

Complicaties
De kans op complicaties bij artroscopie van de knie is
laag. De incidentie varieert in verschillende studies van
0,00 tot 0,56 procent. De belangrijkste complicatie is
het optreden van infectie (bacteriële artritis) na een
scopie. Wanneer de infectie snel en op de juiste wijze
wordt behandeld (artroscopisch spoelen, intraveneus
antibiotica en immobilisatie) zullen zelden restklachten optreden. Postoperatieve haemarthros kan worden
verminderd door zorgvuldig te werken.
Zeldzaam zijn complicaties van technische aard: kraakbeenbeschadiging door instrumentarium of afbreken van instrumenten in het gewricht.
Meestal zal het afgebroken deel zonder problemen weer kunnen worden verwijderd. Het
is verstandig daarbij het spoelsysteem stop te zetten, om rondzwemmen te voorkomen.
Verder beschreven technische complicaties zijn: beschadiging van de a. poplitea, zenuwletsel door instrumentarium of bloedleegte, lekkage van spoelvloeistof met compartimentsyndroom, laesie van de mediale collaterale band of femurschachtfractuur door
het uitbuigen in de beenklem.

Knabbeltang bij laesie
zona media.

Techniek
De patiënt ligt in rugligging op de operatietafel, waarbij het been moet kunnen afhangen. De ingreep kan onder algehele of locoregionale anesthesie plaatsvinden. Daarna
dient eerst de stabiliteit van alle ligamentaire structuren te worden getest door de operateur.
Tijdens de artroscopie wordt gewerkt onder bloedleegte, terwijl het bovenbeen gefixeerd
wordt in een beenklem om het uitoefenen van valgus- en varusstress mogelijk te maken.
De bloedleegteband wordt een handbreedte boven de patella aangebracht en opgepompt tot 250 à 350 mmHg. De maximale tijdsduur voor bloedleegte is 1,5 tot 2 uur.
Er wordt gebruikgemaakt van een artroscopietoren. Voor een goed zicht is een goed
functionerend spoelsysteem met fysiologisch-zoutoplossing onontbeerlijk. De artroscopie bestaat uit een optiek (meestal 30 graden), gekoppeld aan een videocamera met
monitor, en artroscopisch instrumentarium: tasthaakje, paktangetje en haptangetje,
orthopedie
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Degeneratieve laesie.

waarvan een grote verscheidenheid aan grootte en
vorm bestaat. Verder wordt tegenwoordig regelmatig gebruikgemaakt van een shaver.
De opstelling moet altijd zodanig zijn dat direct de
noodzakelijk geachte ingreep kan plaatsvinden na
het vaststellen van de diagnose.
De scoop wordt paraligamentair van het ligamentum patellae ingebracht. Daarna volgt volledige inspectie van het kniegewricht, zowel patellofemoraal
als van beide femorotibiale compartimenten en de
intercondylaire ruimte. Hierbij dient routinematig
gebruik te worden gemaakt van een tasthaakje om
de verschillende structuren goed te inspecteren. Dit
is vooral van belang bij de beoordeling van de achterhoorn en van perifere laesies van beide menisci,
en bij het vaststellen van ruptuur van de kruisbanden. Voor het beoordelen van de proximale insertie
van de voorste kruisband aan het femur en het vaststellen ven een ruptuur bij een intacte synoviale bekleding, is inspectie in 90 gradenflexie noodzakelijk.

Meniscusletsel
De meest voorkomende artroscopische ingreep van de knie is behandeling van een meniscuslaesie, waarbij het streven is zo veel als nodig en zo weinig als mogelijk van het
meniscusweefsel te verwijderen. De keuze bestaat uit het hechten van de meniscus, partiële of (sub)totale meniscectomie. Het nut van de meniscus als beschermende en stabiliserende laag tussen femurcondyl en tibiaplateau is groot; verschillende studies hebben de relatie tussen het optreden van degeneratieve veranderingen en de incidentie
van meniscuspathologie in het verleden weergegeven.
De keuze voor type operatie en het succes ervan hangt af van verschillende factoren: locatie en patroon van scheur, stabiliteit van knie en meniscus en schade aan andere
structuren (kraakbeen). Tevens zijn er patiëntgerelateerde factoren zoals leeftijd, geslacht, beroep, activiteitenniveau en therapietrouw.
De meerderheid van alle meniscuslaesies bevindt zich in de achterhoorn (87 procent).
Door zorgvuldige inspectie met een tasthaakje onder en boven de meniscus kan een
goede indruk worden gekregen van aard en uitgebreidheid van het letsel.
Er zijn verschillende typen laesies:
Lengtescheur: kan in alle drie de delen van de meniscus voorkomen: achterhoorn, zona
media en voorhoorn. Een kleine laesie kan zich uiteindelijk ontwikkelen tot een bucket
Artroscopie van de knie
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handle-laesie. Afhankelijk van de locatie wordt het gescheurde deel weggeknabbeld of gehecht.
Bucket handle-laesie: begint in het algemeen in de
achterhoorn en loopt vervolgens door naar de zona
media en soms de voorhoorn. Daarbij kan het centrale deel luxeren en interponeren tussen femur en tibia.
Dit leidt tot slotklachten of zelfs een op slot zittende
knie. Bij scopie wordt eerst het geluxeerde deel gereponeerd en wordt beoordeeld of hechten nog mogelijk is. Indien resectie noodzakelijk is, zal het afgescheurde deel in toto kunnen worden verwijderd.
Dwarse laesie bevindt zich meestal in de zona media
en verloopt loodrecht op de meniscusrand. Zij kan
soms doorlopen tot het kapsel, waardoor een meniscuscyste kan ontstaan.
Flap tear kan ontstaan uit een lengtescheur of dwarse
laesie. De losse flap pendelt dan heen en weer, waardoor lokaal beschadiging van het gewrichtskraakbeen kan ontstaan.
Degeneratieve scheur: ontstaat door veranderingen in de samenstelling van het meniscusweefsel; de elasticiteit neemt af. Door recidiverende traumata ontstaat een rafelig aspect en worden vaak horizontale of flaplaesies gezien.

Intrasynoviale laesie
voorste kruisband.

Ook een discoïde meniscus kan klachten veroorzaken. Dit is een congenitale vormafwijking van vooral de laterale meniscus. Deze is vooral gevoelig voor degeneratieve laesies
in het centrale deel. In dat geval kan de meniscus tot normale grootte worden teruggebracht.

Kraakbeenletsel
Artroscopische beoordeling van kraakbeenletsel kan als volgt worden ingedeeld:
graad I: zachter worden van het kraakbeen, eventueel met zwelling, zonder verlies van
continuïteit (gesloten chondromalacie);
graad II: oppervlakkige fissuren met een vezelig aspect;
graad III: diepere fissuren reikend tot subchondraal bot; het bot is niet direct zichtbaar,
maar kan worden afgetast met een tasthaakje; ook horen hierbij diepe ulceraties, die
met een dun laagje kraakbeen bedekt blijven;
graad IV: erosie met het blootliggen van subchondraal bot.
Afhankelijk van de ernst kan het kraakbeen worden geëgaliseerd met een shaver. Wanorthopedie
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neer het bot blootligt (graad IV), kan door het verrichten
van microfracture het bot worden gestimuleerd tot het
vormen van een dun laagje pseudokraakbeenbedekking.
Verder zijn er op langere termijn mogelijkheden zoals
kraakbeentransplantatie.
Een speciale vorm van kraakbeenletsel is osteochondritis dissecans. In het algemeen kan de laesie worden gediagnosticeerd op een normale röntgenfoto. Wanneer er
loslating van het fragment dreigt, kan dit worden gefixeerd met een (oplosbare) pin of schroef. Als het fragment al langere tijd los ligt in het gewricht, moet het
worden verwijderd om verdere schade te voorkomen.

Na shaven van
kraakbeenletsel.

Ligamentair letsel
Bij artroscopische inspectie van de voorste en achterste
kruisband wordt gelet op doorbloeding, spanning en
verloop van ligament, zowel in extensie als in flexie. Bij
intact synovia kan een ruptuur worden gemist. Zeker als de voorste kruisband uit de
proximale insertie is geruptureerd en tegen de achterste kruisband aan ligt, kan het normaal lijken in extensie.
Er zijn nog verschillende andere beelden van voorste-kruisbandruptuur mogelijk:
‘spaghetti’: als touw gescheurd; vezels kunnen interponeren in het mediale of laterale
compartiment, waardoor slotklachten mogelijk zijn;
‘intrasynoviaal’: omgevend synoviale sheet is intact. Bij recent letsel kan soms het synovia vanuit proximaal worden afgeschoven. Bij een oude laesie kan de voorste kruisband
verlittekenen en elongeren;
‘ossale avulsiefractuur’: eminentiafractuur;
‘ronde vorm’: afgescheurde vezels retraheren en nemen een ronde/ovale vorm aan; er
vormt zich een cyclops; vaak is de ruptuur al oud;
‘pseudo-intact’: zie eerder;
‘resorptie’: voorste kruisband is vrijwel volledig verdwenen; alleen de tibia-insertie is
nog als zodanig te herkennen.
In de acute fase kan een artroscopie worden verricht om interponerende resten te verwijderen en begeleidend letsel te behandelen, zoals meniscuslaesies, die bij 41 tot 77
procent van de patiënten voorkomt.
Bij functionele instabiliteit kan na circa vier weken artroscopisch een voorste-kruisbandreconstructie worden verricht.
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Achterste-kruisbandletsel wordt veel minder vaak gezien en hierbij treden minder vaak instabiliteitklachten
op.
Het artroscopisch beeld van de achterste kruisband is
niet altijd eenvoudig. Het kan worden beoordeeld door
met de scoop langs de mediale zijde van de voorste
kruisband in de intercondylaire ruimte te kijken. Wanneer buckling van de voorste kruisband wordt vastgesteld, moet ook altijd worden gedacht aan een achterste-kruisbandlaesie. De oorzaak van de buckling is het
door de zwaartekracht naar dorsaal wegzakken van het
tibiaplateau bij een achterste-kruisbandruptuur.
Een reconstructie van de achterste kruisband kan ook
artroscopisch plaatsvinden.
Collateraal bandletsel bevindt zich extra-articulair en
herstel zal daarom niet artroscopisch kunnen plaatsvinden. Wel kan de scoop een hulpmiddel zijn om de juiste locatie van laesie van de mediale collaterale band te bepalen.

Fracturen
De eminentiafractuur is onder te verdelen in twee typen. De meest voorkomende wordt
gezien bij adolescenten. Het mechanisme komt overeen met dat van een voorste-kruisbandlaesie. Bij adolescenten is echter niet de kruisband, maar de ossale aanhechting op de proximale tibia het zwakst. Het andere type komt voor bij
volwassenen. Deze fractuur ontstaat door direct inwerkend geweld van de mediale of laterale femurcondyl tegen de eminentia, waardoor deze breekt.
Het artroscopisch reconstrueren van een eminentiafractuur is relatief eenvoudig.
Tibiaplateaufracturen kunnen artroscopisch beter worden geëvalueerd. Tevens kan artroscopie helpen bij de
uiteindelijk fixatie van de fractuurdelen. Door het gewricht niet te openen, wordt maximaal gebruikgemaakt
van de ligamentotaxis.

Intrasynoviale laesie
voorste kruisband.

Intacte voorste kruisband.

Conclusie
Binnen de orthopedie is de artroscopie sinds de jaren
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zeventig steeds belangrijker geworden. De ontwikkelingen zijn zodanig geweest, dat
vrijwel alle pathologie in de knie via een scoop kan worden behandeld. Daardoor is het
indicatiegebied steeds ruimer geworden; mede omdat er weinig complicaties optreden
en het herstel na de ingreep over het algemeen sneller is dan bij een open procedure.
Het is raadzaam steeds een vaste volgorde van inspectie aan te houden. En ten slotte
blijft, zoals bij alle operaties, zorgvuldig werken belangrijk om iatrogene schade te voorkomen.
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