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Samenvatting 

 

Het doel van de in deze dissertatie beschreven studies was het verwerven van 

inzicht in de functionele beperkingen bij knie-arthrose, en in het herstel na 

knievervanging. We analyseerden de loopsnelheid van knie-arthrose patiënten als 

de meest betrouwbare en makkelijk te meten maat voor functie. In hoofdstuk 2 

toonde een meta-analyse van de effecten van knievervanging op loopsnelheid een 

grote heterogeniteit van de effecten op de korte termijn na de operatie, waardoor 

het niet mogelijk was tot een geldige schatting te komen van het effect. In latere 

perioden blijkt knievervanging een groot effect te hebben op loopsnelheid, 

mogelijk groot genoeg om terug te keren naar het niveau van gezonde 

leeftijdsgenoten. Metaregressie-analyse liet significante effecten zien van de tijd en 

van de tijd in het kwadraat, hetgeen een aanvankelijk herstel van de loopsnelheid 

suggereerde, maar later na de operatie weer een achteruitgang, vermoedelijk 

vanwege de aanwezigheid van co-morbiditeit en vanwege het verouderen. 

Langzamer lopen zou als voordeel kunnen hebben dat de lL voldoende laag blijft 

(meer stabiliteit). Patiënten kunnen de loopsnelheid ook laag houden om de 

variabiliteit van de bewegingen van de knie en van de romp beperkt te houden, 

waardoor er mogelijk minder sprake zal zijn van zelf-gegenereerde perturbaties 

en/of om rompstabiliteit te handhaven, met een voldoende veiligheidsmarge voor 

de bewegingen van de thorax. 

In hoofdstuk 3 vergeleken we de kinematica tijdens het lopen en de 

objectieve stabiliteit van knie-arthrose patiënten met een controle-groep, en 

volgden we patiënten één jaar na knievervanging. In vergelijking tot gezonde 

vrijwilligers liepen de patiënten met minder variabiliteit van hun sagittale 

kniebewegingen, vooral aan de niet-aangedane zijde. Na de operatie was dat zelfs 

meer het geval. In de patiëntengroep was er een positieve correlatie tussen de 

kinematische variabiliteit en het gerapporteerde aantal malen vallen. De resultaten 

suggereren dat de afname van de variabiliteit een strategie is, en niet een teken van 



pathologie. 

 De sagittale vlak bewegingen van het niet-aangedane been van de 

patiënten waren minder stabiel dan bij de gezonde leeftijdsgenoten. Verschillende 

interpretaties van deze instabiliteit van het niet-aangedane been zijn mogelijk. 

Misschien letten patiënten vooral op het aangedane been, en ”laten” ze het niet-

aangedane been maar “gaan”. Het is ook mogelijk dat patiënten correcties 

uitvoeren met het niet-aangedane been om de variabiliteit van het aangedane been 

rond hielcontact te verminderen, en dat dit resulteert in minder stabiliteit van het 

niet-aangedane been. Een andere interpretatie is dat het aangedane been de 

kinematica van het niet-aangedane been beïnvloedt gedurende de zwaaifase en bij 

hielcontact. Tenslotte, patiënten helden meer over in het frontale vlak aan de niet-

aangedane zijde, hetgeen nadelige effecten zou kunnen hebben op de niet-

aangedane stabiliteit. Een jaar na de operatie was dit probleem met de stabiliteit 

van het niet-aangedane been verdwenen, hetgeen herstel suggereert, maar post-

operatief moeten de rompbewegingen nog worden geanalyseerd. 

De focus van hoofdstuk 4 was op co-contractie van spieren bij knie-

arthrose. In twee spierparen aan de niet-aangedane zijde was de co-contractietijd 

langer bij de patiënten dan bij hun gezonde leeftijdsgenoten. Het naar opzij 

overhellen aan de niet-aangedane zijde zou hiervan een verklaring kunnen zijn. Na 

de knievervanging verminderde de co-contractietijd in zes van de tien onderzochte 

spierparen, hetgeen een indirecte bevestiging is van het idee dat er bij ernstige 

knie-arthrose sprake is van gegeneraliseerde co-contractie. Patiënten met een 

varusknie co-contraheerden langer, vooral aan de niet-aangedane zijde. Een 

speculatieve verklaring hiervan zou zijn dat de varusstand leidt tot meer overhellen 

aan de niet-aangedane zijde. Instabiliteit van knie-bewegingen in het sagittale vlak 

was een voorspeller van co-contractietijd. Patiënten co-contraheren vermoedelijk 

om de knie te stabiliseren, hetgeen overigens het valrisico niet noodzakelijkerwijze 

vermindert. 

 In hoofdstuk 3 formuleerden we de hypothese dat patiënten met knie-



arthrose de variabiliteit van hun sagittale kniebewegingen verminderen door hun 

knie met co-contractie stijver te maken. We vonden een negatieve regressie tussen 

variabiliteit aan de aangedane zijde en co-contractietijd aan de niet-aangedane 

zijde, met name op de lagere snelheden. Wellicht verhogen patiënten de stijfheid 

van het niet-aangedane been om een precieze plaatsing van de voet aan de 

aangedane zijde mogelijk te maken. Na de operatie verminderde de variabiliteit 

nog meer, terwijl de patiënten minder lang co-contraheerden. Het post-operatieve 

minder worden van de co-contractietijd en de variabiliteit zouden het gevolg 

kunnen zijn van het minder worden van de pijn en van de correctie van de 

varusstand, terwijl andere mechanismen dan co-contractie ook een rol kunnen zijn 

gaan spelen in het verminderen van de variabiliteit. 

In hoofdstuk 5 bestudeerden we de rompkinematica in relatie tot de 

stabiliteit van het gaan en mogelijke strategieën om de balans te handhaven. Dit 

werd onderzocht in patiënten met knie-arthrose, hun gezonde leeftijdsgenoten, en 

gezonde jong volwassenen. Beide groepen ouderen hadden een verminderde lokale 

dynamische stabiliteit van de rompbewegingen in het frontale vlak (een hogere lS) 

in vergelijking met de jong volwassenen. Beide oudere groepen maakten bredere 

stappen, en hadden kortere staptijden, vermoedelijk om de stabiliteit van het gaan 

in het frontale vlak te bevorderen. In de gezonde leeftijdsgenoten leidde dit tot een 

grotere veiligheidsmarge—een grotere afstand tussen de projectie van de frontale 

vlak positie van de thorax tot het steunvlak. Knie-arthrose patiënten gebruikten 

echter vooral een andere strategie, waarbij ze de relatieve timing van de 

thoraxbewegingen ten opzichte van het plaatsen van de voet veranderden. De 

patiënten helden over in het frontale vlak, vooral aan de niet-aangedane zijde. Dit 

zou een strategie kunnen zijn om het aangedane been snel te ontlasten aan het 

begin van de standfase, of het zou het gevolg kunnen zijn van abductorzwakte, 

terwijl overhellen aan de aangedane kant vermoedelijk een strategie is om de 

belasting van de mediale zijde van de knie te verminderen. Het lijkt dus zo te zijn 

dat patiënten de pijn prioriteren, dan wel lijden aan abductorzwakte, en het 



overhellen in het frontale vlak maakt hun balans kwestbaarder, waardoor ze 

wellicht vaker vallen. 

 


