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In dit proefschrift worden verschillende aspecten belicht van continue-stroming 

cryocompressietherapie (CSCT). Deze therapie wordt toegepast na heupfractuurchirurgie met 

de intentie pijn te verlichten en postoperatief bloedverlies te verminderen. Door de 

werkzaamheid en de thermodynamische eigenschappen van CSCT te bepalen wordt gepoogd 

de manier waarop CSCT werkt te verklaren. Daarnaast wordt middels een mesenchymaal 

stamcel (MSC) model inzicht gegeven over de totstandkoming van het waargenomen effect 

van cryotherapie op deze MSC’s. Grondige kennis van deze aspecten kunnen clinici 

ondersteunen in de besluitvorming deze therapie te gebruiken voor heupfractuurpatiënten die 

herstellen na een operatie. 

 

Cryotherapie technieken, indicaties en uitkomsten 

Traditioneel wordt bij cryotherapie gebruikgemaakt van een bevroren substraat of ijswater, en 

tegenwoordig bestaat er een scala aan commercieel beschikbare machines die deze therapie 

toepassen. Hoewel elk apparaat hetzelfde principe van cryotherapie toepast, zijn er duidelijke 

verschillen. De eerste ontwerpen pasten cryotherapie intermitterend toe (de koelwrap diende 

handmatig opnieuw gekoeld te worden), terwijl de hedendaagse varianten zijn uitgerust met 

een interne pomp waarmee de continue-stroom van ijswater kan worden gereguleerd en 

waarmee tevens dynamisch pneumatische druk kan worden gegenereerd. De pneumatische 

druk zorgt ervoor dat het doelgebied wordt gecomprimeerd en daarmee de werkzaamheid 

verbeterd1. In hoofdstuk 2 geven we een overzicht van de effectiviteit van op vloeistof 

gebaseerde, continue-stroming cryotherapie met én zonder pneumatische druk in de acute 

herstelfase van de chirurgische behandeling van musculoskeletale letsels van de onderste 

extremiteit. 

 Uit dit overzicht is op te maken dat cryotherapie wordt toegepast na totale knie 

arthroplastiek (TKA)2,3, unicondylaire knie arthroplastiek4, voorste kruisband reconstructie5-10, 

voetfracturen11, arthroscopie12 en totale heup arthroplastiek (THA)13-15. De helft van 

toepassingen van cryotherapie als pijnstiller betrof kniechirurgie. In de lijn der verwachting 

worden in de herstelfase van TKA en unicondylaire knie arthroplastiek hoge postoperatieve 

pijnscores gerapporteerd, die postoperatieve mobilisatie kunnen vertragen. Hoewel 

cryotherapie vaak deel uitmaakt van een multimodale pijnbestrijdingstrategie, blijkt dat 

slechts één onderzoek uit ons overzicht een duidelijk pijnstillend effect na TKA vond13, en de 

overige studies geen klinisch effect op pijn of postoperatief bloedverlies vonden. De minimale 

effectiviteit van cryotherapie na TKA wordt bevestigd in meta-analyses2,3, maar de 

pneumatische druk lijkt de effectiviteit iets te verbeteren. In tegenstelling tot kniechirurgie 
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zijn er na electieve THA vanwege eindstadium osteoarthrose (THA-OA) slechts enkele 

studies die het pijnstillend effect van cryotherapie onderzoeken. In twee van deze studies 

wordt er een interessante afname in vroege pijnscores gevonden en tevens ook enige afname 

van analgeticagebruik. Er zijn echter geen aanwijzingen dat postoperatief bloedverlies wordt 

verminderd door cryotherapie. Opmerkelijk genoeg is er slechts één studie die de 

werkzaamheid van cryotherapie na acuut bottrauma heeft onderzocht11. Stöckle et al. vonden 

geen pijnstillende werking van cryotherapie, maar demonstreerden wel een afname van de 

postoperatieve zwelling na voetfractuurchirurgie. Het is opmerkelijk dat CSCT niet vaker 

wordt ingezet bij fracturen, aangezien fracturen meestal gepaard gaan met wekedelentrauma 

en oedeem die beide verergerd worden door een noodzakelijke chirurgische fixatie. Door dit 

tweevoudige trauma zullen deze patiënten, en in het bijzonder patiënten met uitgebreid 

wekedelentrauma - zoals bij heupchirurgie - het meest profiteren van CSCT. 

 Cryotherapie wordt beschouwd als veilig. Slechts 1,51% van de patiënten (9 op de 596)  

die met cryotherapie werden behandeld rapporteerde milde bijwerkingen, welke verdwenen 

bij het staken. Daarnaast is de incidentie van ernstige cryotherapie-gerelateerde complicaties 

met ongeveer 0,0023% laag18. 

 De studie in hoofdstuk 2 geeft een duidelijk overzicht waaruit valt te concluderen dat er 

behoorlijke behandelheterogeniteit bestaat en er slechts één studie is verricht naar de 

werkzaamheid bij fracturen. Alle studies pasten cryotherapie toe op een andere manier; duur, 

frequentie, type apparaat, gebruik van een pneumatische druk (statisch of dynamisch) 

component en temperatuurinstelling. Deze variatie illustreert een gebrek aan een evidence-

based behandelalgoritme. Huidige aanbevelingen zijn veelal gebaseerd op oude data en expert 

opinions, die vervolgens gebaseerd zijn op klinische uitkomsten13. Aangezien elk doelgebied 

op het lichaam uniek is, zal dit behandelalgoritme variëren per doelgebied. Toekomstig 

onderzoek moet zich richten op een beter begrip van de fysiologische effecten van koeling. 

Aansluitend zou een algoritme moeten worden geformuleerd dat de werkzaamheid van deze 

therapie optimaliseert. 

 

Cryotherapie na heupchirurgie 

In hoofdstuk 3 hebben we de werkzaamheid van CSCT na THA-OA onderzocht. We hebben 

aangetoond dat CSCT postoperatief bloedverlies verminderd op dag 1 en dat deelnemers 

positief zijn over hun ervaringen met CSCT. Desondanks werden er geen effecten gevonden 

op postoperatieve pijn of gebruik van pijnstillende medicatie. Vlak na de afronding van deze 

studie werden er fast-track protocollen ingevoerd bij deze categorie patiënten in ons 

ziekenhuis. In deze protocollen wordt er gestreefd naar een snelle en intensieve 

postoperatieve mobilisatie. Het in onderzoeksverband vaststellen van de werkzaamheid van 

cryotherapie bij deze categorie patiënten, parallel aan deze protocollen, lijkt niet haalbaar in 

een klinische setting. Gezien de relatieve gelijkenis tussen THA-OA en heupfractuurpatiënten, 

de hevige postoperatieve pijn die heupfractuurpatiënten ervaren16,19, en de positieve 

bevindingen in onze THA-OA studie hebben we een grotere variant van deze studie 

uitgevoerd bij een heupfractuurpopulatie. 

 Heupfractuurpatiënten zijn een heterogene groep die nagenoeg altijd chirurgische 

behandeling behoeft in de vorm van gecanuleerde schroeven, dynamische heupschroef of met 

een intramedullaire heupnagel, afhankelijk van het fractuurtype en het patiëntenprofiel20,21. 

Bij heupfractuurpatiënten is de farmacodynamiek en -kinetiek door hoge leeftijd en 

comorbiditeit veranderd, wat tot een verkleind therapeutisch raamwerk leidt en waardoor er 

minder ruimte is voor het gebruik van opioïde-gebaseerde pijnstilling. De combinatie van een 

verkleind raamwerk en de pijnlijke aard van een heupfractuur maakt het verzorgen van goede 

pijnstilling voor deze categorie patiënten uitdagend16,19. In hoofdstuk 4 en 5, worden 

respectievelijk het ontwerp en de resultaten van onze multicenter studie besproken, waarin we 

de werkzaamheid van CSCT in de postoperatieve herstelfase van heupfractuurpatiënten 

onderzochten. We toonden een milde afname aan in pijnbeleving na drie dagen complete 

(volgens protocol) afgeronde behandelingen, maar er werden geen verschillen gevonden in 

het gebruik van pijnstillende medicatie of bij de andere uitkomsten. De afname in pijn werd 

echter niet gevonden in de intention-to-treat analyse, waar 28% ongemak rapporteerde 

(overwegend koude intolerantie) en 15,6% voortijdig uitviel (meestal bij de eerste 

behandeling). De overige deelnemers waren over het algemeen positief over hun ervaringen 

met CSCT. Er werden geen verschillen gezien in complicaties tussen de groepen. 

 In hoofdstuk 5 wordt voor het eerst de werkzaamheid van de niet-farmacologische 

pijnstillende interventie CSCT beschreven in een kwetsbare oudere heupfractuurpopulatie. 

Het doen van onderzoek met kwetsbare ouderen is uitdagend gezien afgenomen begrip en 

onvermogen om specifieke studiehandelingen te begrijpen extra stressoren en onrust met zich 

mee kunnen brengen, die beide weer gerelateerd zijn aan toegenomen pijnperceptie. Dit kan 

een behandeleffect maskeren22. Deze stressoren kunnen ook de hoge uitval in onze studie 

verklaren, aangezien onbegrip jegens studiespecifieke handelingen zeer waarschijnlijk leidt 

tot niet-meewerkende deelnemers. We hebben geen significante afname in het gebruik van 

pijnstillende medicatie of postoperatief bloedverlies kunnen aantonen. De indrukwekkende 

50% afname in het gebruik van pijnstillers door CSCT die eerder genoemd werd lijkt 
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onrealistisch13, mede gezien het feit dat de overige studies uiteenlopende resultaten 

rapporteren over de werkzaamheid14,15. 

 In subanalyses werd geen relatie gevonden tussen het type operatie en effectiviteit van 

CSCT. Postoperatieve pijn wordt veroorzaakt door zowel wekedelen- als bottrauma. Bij de 

minimaal invasieve operatietechnieken van de intramedullaire heupnagel, dynamische 

heupschroef en de gecanuleerde schroeven staat de gestabiliseerde fractuur nog pijnlijke 

microbeweging toe19. Terwijl bij (hemi-)arthroplastiek de fractuur verwijderd wordt ten koste 

van een groter dissectievlak c.q. wekedelentrauma. Om die reden zijn dynamische pijnscores 

(bij beweging) lager na (hemi-)arthroplastiek en fixatie van niet-verplaatste heupfracturen 

waar fractuurbeweging niet aanwezig is19. We hypothetiseren dat CSCT alleen pijn 

verminderd die veroorzaakt wordt door het wekedelentrauma, en dat het de diepere, door bot 

veroorzaakte pijn ongemoeid laat. Daarom werd statische pijn (in rust) gemeten in 

tegenstelling tot dynamische pijn, dat ook een deel van de pijn vanuit fractuur microbeweging 

incorporeert. Pijn door bottrauma en gerelateerde microbeweging zijn pijnlijker dan 

wekedelentrauma omdat het periost de laagste pijndrempel heeft van de somatische weefsels. 

Op dit moment is vanuit de huidig beschikbare onderzoeken en literatuur niet duidelijk of 

koeling van CSCT penetreert tot botniveau, waar het botgerelateerde pijn verminderd. Om die 

reden zijn toekomstige studies nodig die pijn onderzoeken tijdens specifieke handelingen, 

zoals lopen, om zo een klinisch pijnstillend effect op botgerelateerde pijn vast te stellen. 

 

Continue-stroming cryocompressietherapie thermodynamica 

Het pijnstillende effect van cryotherapie loopt uiteen bij verschillende behandelindicaties 

zoals THA, TKA en na fixatie of hemiarthroplastiek van heupfracturen. Verder is het ook niet 

duidelijk hoe cryotherapie zijn pijnstillende effect sorteert. Twee theorieën bestaan: een 

oppervlakkige route waarin cryotherapie een interactie heeft met zenuwgeleiding, of een 

diepe route waar het interfereert met weefselmetabolisme en immunomodulatie, of een 

combinatie van deze theorieën. De minimale werkzaamheid die gevonden wordt bij TKA en 

de uiteenlopende resultaten die gevonden worden in de weinige THA studies zijn 

raadselachtig, maar kunnen mogelijk worden verklaard door een variatie in de omvang van 

het wekedelentrauma. Een groot verschil tussen de knie en de heup is de omvang van een 

bindweefsellaag. Bij de knie ontbreekt er praktisch een isolerende bindweefsellaag, terwijl 

deze laag in de heup enkele centimeters dik kan zijn. Deze bind- en vetweefsellaag speelt een 

belangrijke rol bij het koelen van weefsel want bestaat een omgekeerde relatie tussen de 

penetratie van cryotherapie en de dikte van deze onderhuidse bindweefsellaag23. Deze 

omgekeerde relatie kan het ontbreken van een effect in THA verklaren. 

 In hoofdstuk 6, hebben we met simpel numeriek model temperatuur in de diepere weefsels 

getracht te voorspellen tijdens CSCT in postoperatieve heupfractuurpatiënten, waarbij 

huidtemperatuur als parameter werd gebruikt.  Daarnaast hebben we een associatie tussen de 

verdeling van weefseltemperatuur en pijnafname onderzocht om op deze manier een 

cryotherapie-geïnduceerde pijnverlichting van het wekedelentrauma vast te stellen. Hiermee 

trachten we onze hypothese te onderschrijven welke stelt dat: CSCT het botniveau niet bereikt, 

maar dat een toegenomen penetratie van weke delen is geassocieerd met een afname in 

pijnbeleving. Deze associatie zou kunnen ondersteunen dat klinisch waargenomen 

pijnverlichting door CSCT voortkomt uit een pijnreductie van het wekedelentrauma. We 

hebben gevonden dat CSCT tot 3 cm diepte de temperatuur verlaagd in heupfractuurpatiënten. 

Tweeënveertig procent van onze patiënten had een bindweefsellaagdikte van minder dan 3 cm, 

dus bij deze cachectische patiënten verlaagt CSCT de temperatuur op het botniveau. Dit kan 

implicaties hebben voor botgenezing indien de therapie voor langere tijd wordt toegepast en 

de relatieve hypothermie hiermee voortduurt. Echter, we hebben geen associatie gevonden 

tussen weefseltemperatuurverdeling en pijnreductie. Pijn in heupfractuurpatiënten wordt niet 

uitsluitend veroorzaakt door het wekedelentrauma, maar ook vanuit dieper spier- en 

bottrauma. Het pijnstillende effect van cryotherapie op de huid is kennelijk van onvoldoende 

omvang om voor patiënten opgemerkt te worden. Mogelijk dat er een gelijkwaardige of 

grotere hoeveelheid pijn veroorzaakt wordt door het spier- en bottrauma dat met een 

heupfractuur gepaard gaat. Het ontbreken van een associatie tussen 

weefseltemperatuurverdeling en pijnverlichting illustreert de hypothese die stelt dat CSCT 

alleen pijnstillend op de huid werkt en spier- of botweefsel onvoldoende koelt om hier ook 

pijnverlichting te geven. 

 

Effecten van cryotherapie in een mesenchymaal stamcelmodel 

Cryotherapie wordt gebruikt om pijn te verlichten in verschillende musculoskeletale letsels, 

ondanks dat het effect op de cellen die verantwoordelijk zijn voor botgenezing, onbekend is. 

Het is wel bekend dat cryotherapie weefselmetabolisme verlaagd24, maar in het geval van een 

fractuur of een fixatie van een fractuur is een verhoogd metabolisme gewenst zodat zich een 

fractuurcallus kan vormen met aansluitend botremodellering, en uiteindelijk botgenezing. 
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onrealistisch13, mede gezien het feit dat de overige studies uiteenlopende resultaten 
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cryotherapie ook nadelige invloed heeft op proliferatie en differentiatie van osteoblast 

voorlopercellen. Deze cellen zijn verantwoordelijk voor botgenezing en een verminderde 

functie van deze cellen kan leiden tot een delayed-union of non-union. 

 In hoofdstuk 7 presenteren we de resultaten van de invloed van hypothermie in een MSC-

model die gekweekt werden in een hypoxisch milieu. Hiermee geven we inzicht over de 

totstandkoming van het waargenomen effect van cryotherapie op MSC’s. In deze 

experimenten gebruikten we hypoxemie als surrogaat voor een doorgemaakte fractuur. De 

combinatie van hypothermie en hypoxemie verlaagde VEGF-165 gen- en eiwitexpressie, wat 

een marker is voor vasculogenese. Alhoewel differentiatie en proliferatie van MSC’s niet 

beïnvloed werden, kan het stilleggen van VEGF-165 gen- en eiwitexpressie implicaties 

hebben voor de vascularisatie van het fractuurcallus, dit laatste is een later stadium van 

botgenezing. Deze in vitro resultaten impliceren dat behandeling met hypothermie in vivo om 

pijn en inflammatie te verminderen waarschijnlijk geen nadelige gevolgen heeft voor de 

vroege stadia van botgenezing, maar mogelijk wel voor de latere stadia.  

 Onze studie is de eerste die de in vitro effecten beschrijft van hypothermie in een MSC-

model in hypoxische condities, maar meer in vivo onderzoek is nodig om harde conclusies te 

kunnen trekken over het effect van cryotherapie op botgenezing. Bij onze resultaten van 

hoofdstuk 6 is op te merken dat CSCT de temperatuur verlaagd naar een gelijkwaardig 

niveau dat gebruikt is in de MSC-experimenten in hoofdstuk 7. Daarom kan de toepassing 

van CSCT mogelijk nadelige gevolgen hebben voor de latere stadia van botgenezing indien 

deze voor een langere tijd toegepast wordt. 

 

Conclusies 

De studies die besproken worden in dit proefschrift hebben geleid tot de volgende conclusies 

over de toepassing van CSCT na heupfractuur chirurgie en hypothermie: 

• Cryotherapie wordt voornamelijk toegepast na (semi-)electieve chirurgie. Het wordt 

op een heterogene manier toegepast en blijkt veilig en geeft daarnaast een milde 

afname van morfinegebruik en bloedverlies; 

• Continue-stroming cryocompressietherapie therapie verlaagd postoperatief 

bloedverlies na THA-OA één dag na de operatie, het verminderd de pijn niet; 

• Continue-stroming cryocompressietherapie therapie geeft geen pijnstillende voordelen 

in de acute herstelperiode na heupfractuurchirurgie, daarnaast vermindert het ook het 

postoperatief bloedverlies niet;  

• Verlaging van de weefseltemperatuur CSCT en pijnbeleving van 

heupfractuurpatiënten zijn niet gerelateerd. Dit kan suggereren dat cryotherapie-

geïnduceerde pijnverlichting voortkomt uit vermindering van huid-gerelateerde pijn, 

in plaats van spier- of botgerelateerde pijn; 

• Hypothermie vermindert VEGF-165 gen- en eiwitexpressie, maar heeft geen invloed 

op de differentiatie of apoptose van MSC die gekweekt worden in een hypoxisch 

milieu. Dit impliceert dat hypothermie-behandeling in vivo, toegepast voor 

pijnverlichting en vermindering van inflammatie, waarschijnlijk de vroege stadia van 

botgenezing niet schaadt. 
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