
VU Research Portal

Benefits of soft knee bracing in knee osteoarthritis

Cudejko, T.

2018

document version
Publisher's PDF, also known as Version of record

Link to publication in VU Research Portal

citation for published version (APA)
Cudejko, T. (2018). Benefits of soft knee bracing in knee osteoarthritis. [, Vrije Universiteit Amsterdam].

General rights
Copyright and moral rights for the publications made accessible in the public portal are retained by the authors and/or other copyright owners
and it is a condition of accessing publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights.

            • Users may download and print one copy of any publication from the public portal for the purpose of private study or research.
            • You may not further distribute the material or use it for any profit-making activity or commercial gain
            • You may freely distribute the URL identifying the publication in the public portal ?

Take down policy
If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately
and investigate your claim.

E-mail address:
vuresearchportal.ub@vu.nl

Download date: 23. May. 2023

https://research.vu.nl/en/publications/18800914-19c7-4eeb-917b-f3d7f5d76b18


121120

+

In dit proefschrift zijn de effecten van een zachte knie brace bij personen met 

knieartrose geëvalueerd, werden de effecten tussen een niet-strakke en een strakke 

knie brace vergeleken en werden mechanismen geïdentificeerd die aan deze effecten 

ten grondslag zouden kunnen liggen. In dit hoofdstuk worden de belangrijkste 

resultaten samengevat.

Hoofdstuk 1 betreft een algemene inleiding op de onderzoeksthema’s van dit 

proefschrift. De belangrijkste onderwerpen worden geïntroduceerd: knieartrose en 

een zachte knie brace.  Daarnaast worden de doelen van het onderzoek beschreven 

en wordt een overzicht gegeven van de opbouw van het proefschrift.

Hoofdstuk 2 betreft een systematische review met meta-analyses van de effecten van 

zachte knie braces op pijn en fysiek functioneren bij personen met knieartrose. Op de 

korte termijn resulteerde het dragen van een zachte knie brace tot matige effecten 

op pijn. Op de lange termijn leidde een zachte knie brace tot matige effecten op 

pijn en tot kleine tot matige effecten op zelf gerapporteerd fysiek functioneren, in 

vergelijking met personen die standaardbehandeling kregen zonder een zachte knie 

brace. Wegens gebrek aan studies waren we niet in staat om data te analyseren over 

objectief gemeten fysiek functioneren. Dit is de eerste systematische review met 

meta-analyses die aantoonde dat een zachte knie brace een effectieve behandeloptie 

zou kunnen zijn om pijn te verminderen en fysieke functies te verbeteren bij personen 

met knieartrose. 

Elke meta-analyse omvatte twee tot drie onderzoeken met een lage methodologische 

kwaliteit. We concludeerden dat verdere, kwalitatief hoogwaardige onderzoeken 

naar de werkzaamheid van een zachte knie brace bij knieartrose nodig zijn om de 

effecten meer te kunnen onderbouwen.

In Hoofdstuk 3 werd een analyse uitgevoerd op data van het AMS-OA cohort. Doel 

was te bepalen of proprioceptie een mechanisme is dat ten grondslag ligt aan de 

relatie tussen systemische ontsteking en spierzwakte bij personen met knieartrose. 

Er werd gevonden dat hogere ESR-waarden gerelateerd waren aan een afgenomen 

proprioceptie (p = 0,022) en dat afgenomen proprioceptie (p <0,001) en hogere ESR-

waarden (p <0,001) gerelateerd waren aan spierzwakte. Ten slotte werd aangetoond 

dat afgenomen proprioceptie een mediatie effect had op de associatie tussen 

systemische ontsteking en spierzwakte (p = 0,035). We concludeerden dat afgenomen 

proprioceptie een van de routes zou kunnen zijn via welke systemische ontsteking 

gerelateerd is aan spierzwakte bij personen met knieartrose. We suggereerden dat 

een verbetering van proprioceptie, bijvoorbeeld door middel van het dragen van een 

Nederlandse samenvatting

Artrose is de meest voorkomende reumatische aandoening van het bewegingsapparaat 

waarbij het kniegewricht het meest is aangedaan. Het is te verwachten dat het aantal 

mensen met knieartrose de aankomende jaren zal toenemen als gevolg van vergrijzing 

en de obesitas epidemie. Vanwege de verwachte toename is het noodzakelijk dat er 

effectieve behandelingen zijn. Een gewricht vervangende operatie biedt klinische 

voordelen, maar het zo lang mogelijk uitstellen van een operatie biedt ook voordelen, 

in verband met mogelijke complicaties en vanuit een financieel perspectief. Uitstellen 

biedt ook als voordeel dat kostbare revisie operaties in een latere fase voorkomen 

kunnen worden met de kans op minder goede uitkomsten dan de initiële gewricht 

vervanging. Vandaar dat de eerste stap in het behandelen van personen met knieartrose 

een conservatieve behandeling zou moeten zijn. Conservatief behandelen bestaat uit 

het geven van voorlichting, het bevorderen van afname van lichaamsgewicht, bewegen 

en kan ook bestaan uit het geven van een knie brace. Er bestaan twee typen braces bij 

patiënten met knie artrose: een valgiserende knie brace en een zachte knie brace.

Valgiserende knie braces zijn ontworpen om de belasting op het mediale compartiment 

van de knie te verminderen. Het mediale compartiment kent de grootste mechanische 

belasting. Vooral tijdens het lopen is in dit compartiment de belasting het hoogst. 

Daarnaast kent dit compartiment de hoogste prevalentie van artrose in vergelijking tot 

het laterale compartiment. 

Valgiserende knie braces kennen een geringe klinische effectiviteit en de 

therapietrouw voor het dragen van een valgiserende brace is laag. Zachte knie 

braces, ook wel elastische orthesen genoemd, worden vaak zelf door patiënten met 

knieartrose gekocht vanwege het gebruiksgemak, de afwezigheid van bijwerkingen 

en de lage kosten. Vanwege het beperkte bewijs van effectiviteit van knie braces 

beveelt de Osteoarthritis Research Society International (OARSI) een zachte kniebrace 

echter niet aan als conservatieve behandeloptie bij knieartrose. 

Het wordt verondersteld dat een zachte kniebrace effecten zou kunnen veroorzaken 

via sensomotorische mechanismen, door het prikkelen van huidsensoren. Op 

dit moment is er weinig onderzoek gedaan naar de werkingsmechanismen van 

een zachte kniebrace bij knieartrose. Er is echter wel enig bewijs dat de mate van 

strakheid van de zachte brace van invloed zou kunnen zijn op de sensomotorische 

mechanismen. Vanwege het geringe bewijs voor effectiviteit zijn er redenen om de 

effectiviteit van een zachte knie brace te onderzoeken en te bepalen of de strakheid 

van een brace van invloed is op klinische uitkomsten. 
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met het niet dragen van een brace (B -0,16, P = 0,01). Er was geen verschil in effect 

tussen het dragen van een niet-strakke en een strakke brace (B -0,03, P = 0,60). Dit 

is de eerste studie die aantoont dat het dragen van een zachte knie brace resulteert 

in een objectieve verbetering van de instabiliteit van de knie, naast de reeds eerder 

gemelde subjectieve verbetering van knie instabiliteit.

In Hoofdstuk 6 hebben we een mediatie analyse uitgevoerd om de mechanismen te 

identificeren die ten grondslag kunnen liggen aan het effect van het dragen van een 

knie brace op beperkingen in dagelijkse activiteiten (Hoofdstuk 4). Een afname van 

pijn (gemeten met een NRS schaal) en een afname van dynamische knie-instabiliteit 

(PR ratio) hadden beide een mediatie effect op de relatie tussen het dragen van een 

zachte knie brace en de afname van beperkingen in activiteiten (p <0,05), terwijl 

veranderingen van proprioceptie en opgewekte pijn door een druk test (Pain Pressure 

Threshold (PPT) test) geen mediatie effect vertoonden (p> 0,05). Vermindering van 

pijn zorgde voor 43% en 44% afname in tijd om de 10-meter looptest en de GUG-test 

te voltooien. Vermindering van dynamische instabiliteit van de knie zorgde voor 13% 

en 26% afname in tijd om respectievelijk de 10-meter looptest en de GUG-test uit 

te voeren. Deze studie toonde aan dat vermindering van pijn en vermindering van 

dynamische knie-instabiliteit mechanismen zijn via welke het dragen van een zachte 

kniebrace beperkingen in activiteiten doet afnemen bij patiënten met knieartrose. 

We suggereerden dat verfijningen van het ontwerp van de zachte knie brace, die in 

dit onderzoek is gebruikt, een optie is om de effecten op kniepijn en knie instabiliteit 

verder te verbeteren.

Ten slotte worden in hoofdstuk 7 de belangrijkste resultaten van dit proefschrift 

samengevat, besproken en worden implicaties voor toekomstig onderzoek en de 

klinische praktijk gegeven.

zachte knie brace, zou kunnen bijdragen tot een toename van spierkracht en een 

afname van beperkingen in het dagelijks functioneren. Longitudinale studies zijn 

nodig om de klinische betekenis van de gevonden resultaten te onderzoeken.

In hoofdstuk 4 worden de resultaten gerapporteerd van een studie in een 

looplaboratorium bij 44 personen met knieartrose en zelf-gerapporteerde knie 

instabiliteit. Een “within-subject cross-over” studiemodel werd gebruikt waarbij lopen 

met een zachte knie brace werd vergeleken met lopen zonder brace. Verder werd een 

niet-strakke knie brace vergeleken met een strakke knie brace. Aangetoond werd dat 

het dragen van een zachte knie brace pijn en beperkingen in activiteiten verminderde. 

We observeerden een daling van 0,6 punten (95% CI -0,97 -0,23) en 0,8 punten (95% 

CI -1,11 -0,43) van pijn op een NRS pijnschaal (0-10 punten) voor respectievelijk lopen 

op comfortabel niveau en bij verstoord lopen. Verstoord lopen werd veroorzaakt 

door een zijdelingse beweging van de loopband, waardoor de patiënt uit balans 

werd gebracht. Het dragen van een zachte brace verkortte significant de tijd om 

zowel de 10-meter-wandeltest als de GUG-test te voltooien met respectievelijk 0,23 

seconden (95% CI -0,31 -0,13 en -0,38 -0,07) in vergelijking met het niet dragen van 

een knie brace. Er werd ook aangetoond dat het dragen van een zachte knie brace 

de zelf-gerapporteerde knie instabiliteit verminderde tijdens comfortabel lopen (OR 

0,41, P = 0,002) en verstoord lopen (OR 0,36, p <0,001). Ook nam het vertrouwen in 

de knie van de patiënt toe tijdens comfortabel lopen (OR 0,45, P <0,001) en verstoord 

lopen (OR 0,56, P <0,001), in vergelijking met het niet dragen van een zachte knie 

brace. Er was geen verschil in effect tussen een niet-strakke en een strakke knie brace, 

behalve bij de looptest van 10 meter. Deze bevindingen versterken het bewijs voor 

het gebruik van zachte een knie brace om pijn en beperkingen in activiteiten te 

verminderen van personen met knieartrose. Bovendien toonde deze studie aan dat 

het dragen van een zachte kniebrace effectief is bij het verbeteren van verschillende 

kniefunctie gerelateerde parameters die kunnen generaliseren naar het dagelijks 

leven van personen met knieartrose.

In hoofdstuk 5 evalueerden we het effect van het dragen van de zachte kniebrace 

op objectief geobserveerde dynamische knie-instabiliteit; uitgedrukt in de 

verstoring-response ratio (Perturbation Response ratio –PR ratio). De PR ratio is een 

op biomechanische maat die het verschil in de knie varus-valgus hoek weergeeft 

na een gecontroleerde mechanische verstoring op een loopband, ten opzichte van 

comfortabel niet verstoord lopen. Drie dimensionale bewegingen van de onderbenen, 

het bekken en de romp werden via markeringen op anatomische oriëntatiepunten 

vastgelegd met behulp van een systeem dat bewegingen nauwkeurig kan meten. Er 

werd gevonden dat het dragen van een brace de PR ratio verminderde, vergeleken 


