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Samenvatting,	doelstellingen	en	conclusies	

	

Voor	patiënten	met	osteoarthrose	van	de	knie	is	prothesiologie	geïndiceerd	indien	conservatieve	therapie	geen	

uitkomst	 biedt.	Wereldwijd	wordt	 deze	 chirurgische	behandeling	 veelvuldig	 toegepast	 om	de	 functie	 van	de	

aangedane	 knie	 te	 verbeteren	 en	 patiënten	 te	 verhelpen	 van	 hun	 pijn.	 Ten	 gevolge	 van	 de	 toegenomen	

levensverwachting	 en	 de	 huidige	 epidemie	 van	 het	 overgewicht,	 zal	 het	 aantal	 geplaatste	 knieprothesen	

toenemen.	 Deze	 trend	 is	 ook	 in	 Nederland	 goed	 waar	 te	 nemen.	 Volgens	 de	 gegevens	 van	 de	 Landelijke	

Registratie	Orthopaedische	 Implantaten	(LROI)	werden	 in	2014	26.754	primaire	knieprothesen	geplaatst;	een	

toename	 van	30,1%	 ten	opzichte	 van	2010.	Niet	 alleen	de	 kwantiteit	 zal	 veelvuldig	 toenemen,	maar	 ook	de	

geassocieerde	kosten.	Deze	stijging	is	terug	te	zien	in	de	voorspelde	marktwaarde	van	de	knieprothesen.	Deze	

zal	naar	verwachting	18	miljard	dollar	bedragen	in	2018,	terwijl	deze	in	2011	8,4	miljard	dollar	bedroeg.	

Verscheidene	nationale	registers	laten	zien	dat	de	unicompartimentele	knie	prothese	(UKP)	6-9%	uitmaakt	van	

het	 totaal	 aantal	 geïmplanteerde	 knieprothesen.	 Dit	 percentage	 is	 exponentieel	 gestegen	 over	 het	 laatste	

decennium	en	de	verwachting	is	dat	dit	de	komende	jaren	zal	continueren.	Minder	peroperatief	bloedverlies,	

minder	complicaties,	kortere	duur	van	ziekenhuisopname,	sneller	herstel	en	hervatting	van	werk	en	sport	en	

goede	overlevingspercentages	van	de	UKP	hebben	bijgedragen	aan	het	succes	van	het	 implantaat.	Echter,	de	

verscheidene	 nationale	 registers	wereldwijd	 kunnen	 deze	 goede	 overlevingsresultaten	 niet	 reproduceren.	 In	

vergelijking	met	de	TKP,	ligt	het	10-revisiepercentage	10-15%	hoger.	Osteoarthrotische	progressie	van	het	niet-

geopereerde	compartiment,	onbegrepen	pijn	na	een	UKP	en	falen	van	het	implantaat	zijn	de	belangrijkste	drie	

redenen	die	leiden	tot	revisie.		

Het	doel	van	dit	proefschrift	is	om	een	beter	inzicht	te	krijgen	in	de	factoren	die	van	invloed	zijn	op	de	uitkomst	

van	de	UKP	.	Dit	is	gedaan	middels	het	analyseren	van	bovengenoemde	redenen	tot	die	leiden	tot	revisie.	Een	

beter	 begrip	 van	 de	 verschillende	 factoren	 die	 de	 subjectieve	 uitkomst	 kunnen	 beïnvloeden	 en	 een	 analyse	

naar	de	 indirecte	veranderingen	van	de	niet	geopereerde	compartimenten	na	een	UKP,	 zullen	bijdragen	aan	

een	 verbetering	 van	 uitkomsten	 van	 patiënten	 die	 een	UKP	ondergaan.	 In	hoofdstuk	 I	wordt	 een	 algemene	

introductie	 beschreven	 van	 osteoarthrose	 van	 de	 knie,	 de	 mogelijke	 chirurgische	 behandelingen	 en	 de	

volgende	 doelstellingen	 van	 dit	 proefschrift	 om	 zo	 een	 antwoord	 te	 kunnen	 geven	 op	 bovengenoemde	

vraagstukken:	

• Een	gedetailleerd	overzicht	van	de	huidige	literatuur	over	de	moderne	indicaties,	resultaten	en	globale	

trends	in	het	gebruik	van	de	UKP	en	de	valgiserende	tibiakop	osteotomie	(VTO)	in	de	behandeling	van	

geisoleerde	mediale	gonarthrose	(hoofdstuk	II)	

• Een	identificatie	van	de	verscheidene	pre-	en	peroperatieve	factoren	en	hun	effect	op	de	subjectieve	

uitkomst	van	patiënten	die	een	mediale	UKP	ondergaan	(hoofdstuk	III)	

• Een	 evaluatie	 naar	 de	 waarde	 van	 de	 MRI	 bij	 patiënten	 die	 zich	 presenteren	 met	 onbegrepen	

pijnklachten	nadat	zij	een	UKP	zijn	ondergaan	(hoofdstuk	IV)	



• Een	analyse	naar	het	bewustzijn	van	het	kunstgewricht	bij	patiënten	die	UKP	en	patiënten	die	TKP	zijn	

ondergaan	(hoofdstuk	V)	

• Een	uitgebreide	 radiografische	analyse	naar	de	 congruentie	 veranderingen	 van	de	niet-geopereerde	

compartimenten	na	een	UKP,	welke	 in	de	 toekomst	mogelijke	progressie	van	osteoarthrose	kunnen	

beïnvloeden.	(hoofdstuk	VI	t/m	VIII)	

Hoofdstuk	 II	 bestaat	 uit	 een	 uitgebreide	 beschrijving	 van	 de	 huidige	 actuele	 literatuur	 over	 de	 moderne	

indicaties,	geassocieerde	resultaten	en	globale	trends	in	het	gebruik	van	de	UKP	en	VTO	in	de	behandeling	van	

geïsoleerde	mediale	 gonarthrose.	 De	 huidige	 literatuur	 laat	 duidelijke	 verschillen	 zien	 in	 de	 indicatiestelling,	

resultaten	en	de	populariteit	 in	het	gebruik	van	beide	methoden.	 In	vergelijking	met	de	mediale	UKP	zijn	de	

indicaties	 van	 de	 VTO	 veel	 nauwer	 en	 dienen	 strikt	 nageleefd	 te	worden	 om	 zo	 de	 subjectieve	 uitkomst	 te	

optimaliseren	 en	 het	 revisiepercentage	 te	 minimaliseren.	 Leeftijd,	 gewicht	 en	 de	 mate	 van	 mediale	

gonarthrose	dienen	gerespecteerd	te	worden	bij	de	selectie	van	potentiële	VTO	patiënten.	De	indicaties	van	de	

mediale	UKP	zijn	in	tegenstelling	tot	de	indicaties	van	de	VTO	minder	strikt.	De	huidige	literatuur	laat	duidelijk	

zien	dat	leeftijd	en	gewicht	ten	tijde	van	indicatiestelling	de	resultaten	niet	beïnvloeden.		

De	overlevingspercentages	van	beide	technieken	–	mits	frequent	uitgevoerd	-	laten	een	10-jaarsoverleving	zien	

van	respectievelijk	75%	en	90%	van	de	VTO	en	de	UKP.	In	de	westerse	literatuur	is	een	duidelijke	verschuiving	

waar	te	nemen	ten	nadele	van	het	gebruik	van	de	VTO	in	de	behandeling	van	geïsoleerde	mediale	gonarthrose.	

Dit	zou	mogelijk	het	gevolg	kunnen	zijn	van	de	superieure	resultaten	van	de	UKP,	bredere	indicatiestelling	en	

verbetering	van	chirurgische	technieken.		

	

Om	 de	 factoren	 te	 identificeren	 die	 de	 subjectieve	 uitkomst	 beïnvloeden	 van	 patiënten	 die	 mediale	 UKP	

ondergaan,	voerden	wij	in	hoofdstuk	III	een	studie	uit	van	104	patiënten	(gemiddelde	follow-up	2,3	jaar).	Aan	

de	hand	van	een	uitgebreide	analyse	naar	de	verschillende	preoperatieve	klinische	en	radiografische	factoren,	

zien	wij	dat	patiënten	jonger	dan	65	jaar	meer	baat	hebben	van	hun	mediale	UKP	dan	patiënten	ouder	dan	65	

jaar.	 Verder	 toonden	 wij	 aan	 dat	 postoperatief	 een	 relatieve	 ondercorrectie	 van	 1-4°	 varus	 moet	 worden	

nagestreefd.	Een	mechanische	varus	as	 tussen	de	1°	en	4°	 is	geassocieerd	met	 significant	betere	 subjectieve	

uitkomstresultaten	 dan	 een	 mechanische	 varus	 as	 <1°	 of	 >5°.	 Body	 mass	 index,	 geslacht,	 patellofemorale	

degeneratie	 en	 de	 preoperatieve	mechanische	 as	 van	 de	 aangedane	 extremiteit	 zijn	 niet	 van	 invloed	 op	 de	

functionele	uitkomst	van	patiënten	die	een	mediale	UKP	ondergaan.		

	

Ondanks	dat	orthopedisch	chirurgen	hun	best	doen	de	uitkomsten	van	de	UKP	te	optimaliseren,	presenteert	

een	 deel	 van	 de	 patiënten	 zich	 desondanks	 met	 onbegrepen	 pijn	 nadat	 zij	 een	 UKP	 zijn	 ondergaan.	 In	 de	

meerderheid	der	gevallen	 laten	de	aanvullende	 röntgenfoto’s	en	het	 lichamelijk	onderzoek	geen	afwijkingen	

zien	 en	blijft	 de	 etiologie	 onbekend.	Hoofdstuk	 IV	 is	 een	 retrospectieve	 evaluatie	 van	deze	 symptomatische	

UKP	 patiënten	 waarbij	 wij	 de	 waarde	 van	 een	 aanvullend	 MRI	 onderzoek	 evalueerden.	 De	 MRI	 bleek	

instrumenteel	 in	 het	 vinden	 van	 een	 diagnose	 die	 onopgemerkt	 bleek	 op	 röntgenfoto's.	Gebaseerd	 op	 deze	

bevindingen	werd	36%	van	de	symptomatische	UKP	patiënten	opnieuw	geopereerd	en	werd	64%	conservatief	



behandeld.	 Gebaseerd	 op	 de	 bevinding	 van	 het	 MRI	 onderzoek,	 bleek	 64%	 van	 de	 patiënten	 na	 hun	

conservatieve	of	chirurgische	behandeling	uiteindelijk	klachtenvrij.	Hieruit	concluderen	wij	dat	aanvullend	MRI	

onderzoek	 een	 goede	 bijdrage	 kan	 leveren	 aan	 de	 diagnostiek	 van	 een	 symptomatische	 UKP	 patiënt	 met	

onbekende	etiologie.	Derhalve	adviseren	wij	een	aanvullend	MRI	onderzoek	eerst	uit	 te	voeren	alvorens	een	

symptomatische	UKP	patiënt	te	reviseren	naar	een	TKP	waarbij	de	etiologie	onbekend	is.		

	

Hoofdstuk	 V	 richt	 zich	 op	 een	 recent	 geïntroduceerd	 concept	 om	 patiënt	 tevredenheid	 na	 knie-	 of	 heup	

prothesiologie	te	meten.	De	‘Forgotten	Joint	Score’	(FJS),	is	een	gevalideerd	meetinstrument	dat	aan	de	hand	

van	12	vragen	meet	hoe	bewust	patiënten	zich	zijn	van	hun	kunstmatige	gewricht	 in	het	dagelijks	 leven.	Een	

groot	voordeel	van	de	FJS	ten	opzichte	van	andere	PROM’s	is	dat	de	FJS	minder	wordt	beïnvloed	door	plafond-

effecten.	Prospectief,	includeerden	wij	130	patiënten	(65	UKP	patiënten,	65	TKP	patiënten)	en	evalueerden	de	

FJS	 1	 en	 2	 jaar	 postoperatief.	 Op	 beide	 meetmomenten,	 liet	 de	 UKP	 significant	 betere	 resultaten	 zien	 ten	

opzichte	van	de	TKP	groep.	Dit	verschil	kan	mogelijk	verklaard	worden	doordat	de	UKP	slechts	het	aangedane	

compartiment	 vervangt	 en	 derhalve	 meer	 het	 natieve	 gewricht	 behoud	 in	 tegenstelling	 tot	 de	 TKP.	 Deze	

bevindingen	suggereren	dat	–	indien	mogelijk	–	het	gewricht	zo	goed	mogelijk	dient	te	worden	behouden	om	

zo	de	subjectieve	uitkomst	van	patiënten	te	doen	verbeteren.		

	

Een	 substantieel	 deel	 van	 dit	 proefschrift	 richt	 zich	 op	 de	 indirecte	 veranderingen	 van	 de	 niet-geopereerde	

compartimenten	ten	gevolge	van	UKP.	Betere	kennis	hiervan	is	essentieel	omdat	osteoarthrotische	progressie	

van	deze	compartimenten	een	belangrijke	reden	is	die	leidt	tot	UKP	revisie.	In	hoofdstuk	VI	en	hoofdstuk	VII	

evalueren	wij	de	veranderingen	van	congruentie	en	de	breedte	van	de	gewrichtsspleet	van	het	contralaterale	

compartiment	na	UKP	implantatie.	Met	behulp	van	een	recent	gevalideerde	methode,	constateren	wij	dat	een	

goed	uitgevoerde	mediale	UKP	bij	82%	van	het	aantal	geopereerde	patiënten	de	congruentie	van	het	laterale	

compartiment	doet	 verbeteren.	Dit	 in	 tegenstelling	 tot	de	 laterale	UKP,	die	dit	 slechts	 in	58,5%	doet	bij	 het	

mediale	 compartiment.	 Verder	 lijken	 zowel	 de	 mediale	 als	 laterale	 UKP	 de	 breedte	 van	 de	 contralaterale	

gewrichtsspleet	 te	herstellen.	De	preoperatief	 significant	gemeten	verschillen	met	de	controle	groep,	bleken	

postoperatief	 niet	 meer	 aanwezig	 te	 zijn.	 Gebaseerd	 op	 deze	 resultaten	 concluderen	 wij	 dat	 een	 goed	

uitgevoerde	 UKP	 niet	 alleen	 het	 aangedane	 compartiment	 zal	 behandelen	 maar	 tevens	 indirect	 het	

contralaterale	 compartiment,	 	 door	 verbetering	 van	 de	 congruentie	 en	 het	 herstel	 van	 de	 breedte	 van	 de	

gewrichtsspleet.	

	

Er	blijft	controverse	bestaan	over	de	invloed	van	patellofemorale	degeneratie	op	de	uitkomst	van	patiënten	die	

een	 UKP	 ondergaan.	 Om	 een	 antwoord	 en	 een	mogelijke	 verklaring	 te	 kunnen	 geven	 op	 deze	 controverse,	

analyseerden	 wij	 in	 hoofdstuk	 VIII	 de	 radiografische	 veranderingen	 van	 het	 patellofemorale	 compartiment.	

Tevens	onderzochten	wij	of	een	mogelijke	correlatie	bestond	met	de	 functionele	uitkomst.	Bij	110	patiënten	

die	een	mediale	UKP	ondergingen,	zagen	wij	postoperatief	een	significante	verbetering	van	de	patellofemorale	

congruentie.	Geen	relatie	werd	gevonden	met	de	preoperatieve	patellofemorale	congruentie,	de	ernst	van	de	

degeneratie	 en	 WOMAC	 scores	 twee	 jaar	 na	 de	 operatie.	 Op	 basis	 van	 de	 gegevens	 concluderen	 wij	 dat	



preoperatieve	 patellofemorale	 congruentie	 en	 degeneratie	 geen	 invloed	 hebben	op	 de	 subjectieve	 uitkomst	

van	 mediale	 UKP.	 Verbetering	 van	 de	 patellofemorale	 congruentie	 ten	 gevolge	 van	 mediale	 UKP,	 zou	 een	

mogelijke	biomechanische	verklaring	hiervoor	kunnen	zijn.		

	

Conclusies	

	

Bewustwording	van	de	meest	 frequente	oorzaken	die	 leiden	tot	UKP	revisie	en	de	verscheidene	factoren	die	

mogelijk	van	 invloed	kunnen	zijn,	 zijn	essentieel	voor	een	optimalisatie	van	de	klinische	resultaten.	Door	het	

analyseren	 van	 de	 subjectieve	 uitkomsten	 en	 de	 indirecte	 veranderingen	 van	 de	 niet	 geopereerde	

compartimenten,	worden	 in	 dit	 proefschrift	 de	 pre-	 en	 peroperatieve	 factoren	 geïdentificeerd	die	 dienen	 te	

worden	 gerespecteerd	 om	 zo	 de	 resultaten	 te	 verbeteren	 van	 onze	 UKP	 patiënten.	 De	 bevindingen	 in	 dit	

proefschrift	dragen	bij	aan	de	voortdurende	discussie	omtrent	de	inclusiecriteria	van	mogelijke	UKP	patiënten.	

Tevens	kunnen	ze	een	handvat	bieden	voor	symptomatische	UKP	patiënten	waarbij	het	initiële	onderzoek	geen	

duidelijk	substraat	laat	zien	voor	de	klachten.		

Geen	 proefschrift	 is	 echter	 voltooid	 zonder	 het	 oproepen	 van	 nieuwe	 vragen	 op	 basis	 van	 de	 huidige	

bevindingen.	 Voor	 de	 toekomst	 zullen	 de	wetenschappelijke	 vraagstukken	 zich	moeten	 richten	 op	 de	 in	 dit	

proefschrift	 onderzochte	 factoren	 en	 hun	 effect	 op	 de	 lange	 termijn.	 Een	 betere	 bewustwording	 hiervan,	

gebaseerd	op	gedegen	wetenschappelijk	onderzoek,	 zal	 leiden	 tot	 een	afname	van	het	 revisiepercentage	en	

een	uiteindelijk	definiëring	van	de	inclusiecriteria	waaraan	een	‘ideale’	UKP	patiënt	moet	voldoen.		

		


