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Samenvatting Agenda Zorgevaluatie Orthopedie

‘Orthopedie houdt mensen in beweging, van jong tot oud’, dat is de 
 missie van de Nederlandse Orthopaedische Vereniging (NOV). Van hier-
uit stimuleert de NOV haar leden om orthopedische zorg te leveren van 
wetenschappelijke topkwaliteit, doelmatig en met compassie. Bovendien 
heeft de NOV expliciet in haar strategisch plan opgenomen dat orthope-
dische zorg geëvalueerd en op basis van de uitkomsten doorontwikkeld 
dient te worden, op basis van wetenschappelijk onderzoek met inter-
nationale uitstraling. In dit kader is het project Agenda Zorgevaluatie 
Orthopedie gestart om te inventariseren waar evaluatie van zorg nodig 
is om vervolgens door wetenschappelijke onderbouwing een nog betere 
kwaliteit van zorg voor de patiënt te kunnen garanderen. Momenteel heb-
ben veel aanbevelingen in richtlijnen een laag niveau van wetenschappe-
lijk onderbouwde bewijskracht. Ofschoon niet alle handelingen altijd met 
niveau I-II  evidence based methodieken onderbouwd kunnen worden, kan 
het wel optimaler voor de patiënt, waardoor de toegevoegde zorgwaarde 
voor hem of haar duidelijker wordt. Het project Agenda Zorgevaluatie 
 Orthopedie leidde tot tien onderzoeksvragen vanuit de dagelijkse praktijk 
van de patiënt en van de orthopedisch chirurg. Wetenschappelijk onder-
zoek is vervolgens het middel om te komen tot antwoorden op deze vra-
gen. Deze antwoorden leiden tot meer inzicht in de verschillende diagnos-
tische- en behandeltrajecten, waardoor de patiënt en de arts een betere 
keuze kunnen maken. Voor dit project is een bijdrage verkregen van de 
Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten (SKMS). 

Dit rapport doet verslag van de Agenda Zorgevaluatie Orthopedie: de inven-
tarisatie en prioritering van de belangrijkste onderwerpen met betrekking tot 
verbeteringen van value based patiëntenzorg1 die in de dagelijkse praktijk-
voering van de orthopedisch chirurg actueel zijn. Daarnaast wordt een opzet 
gemaakt hoe deze value based patiëntenzorg met wetenschappelijk onder-
zoek onderbouwd kan worden, met als doel verbetering van de kwaliteit 

—————

1  Value based patiëntenzorg: diagnostiek en therapie die objectief (i.c. wetenschappelijk), maar 
ook vanuit patiëntperspectief en -beleving toegevoegde waarde heeft voor de patiënt. Het 
vermijden van onnodige diagnostiek en behandelingen zijn hierbij belangrijke domeinen.

van het orthopedisch handelen. Hierbij zijn verbetering van de efficiëntie en 
doelmatigheid ook belangrijke aandachtspunten. De Agenda Zorg evaluatie 
Orthopedie sluit hiermee ook aan op het NOV Kwaliteitsbeleid. 

Aanpak/methodologie

De inventarisatie van de onderwerpen en de wetenschappelijke onder-
bouwing van het dagelijks geneeskundig handelen in de orthopedie heeft 
plaatsgevonden via een analyse van de bestaande NOV-richtlijnen en een 
enquêtering van leden van de NOV, de NOV-werkgroepen en overige 
stakeholders, zoals patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars.

De geïdentificeerde onderwerpen werden vervolgens onderverdeeld naar 
(anatomisch) deelgebied en geprioriteerd. Deze prioritering vond plaats per 
deelgebied op basis van de volgende criteria: relevantie (ernst, prevalentie, 
kosten); urgentie; haalbaarheid van onderzoek en de impact op vakgebied/
maatschappij. De prioritering werd uitgevoerd  tijdens een bijeenkomst van 
orthopedisch chirurgen (werkzaam in academische en  perifere centra), de 
VOCA (Vereniging Orthopedisch Chirur gische Assistenten),  wetenschappelijk 
onderzoekers en vertegenwoordigers van onder andere patiëntenvereni-
gingen, zorgverzekeraars, Nederlands Huisartsen Genootschap, NIV-sectie 
ouderengeneeskunde, Vereniging voor Sportgeneeskunde en het Koninklijk 
Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF). Deze prioriterings-
bijeenkomst werd door ongeveer zestig personen bijgewoond.

Agenda Zorgevaluatie Orthopedie

De basis voor de Agenda Zorgevaluatie Orthopedie is de wetenschappe-
lijke onderbouwing van de verbeteringen van de value based patiënten-
zorg, die de deelnemers aan de prioriteringsbijeenkomst vervolgens 
 hebben geprioriteerd. Daarna heeft de werkgroep de hoogst geprioriteer-
de  onderwerpen gezamenlijk beoordeeld en de definitieve keus gemaakt. 
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De werkgroep heeft hierbij een aantal overwegingen gehad. Ten eerste 
is het van belang dat value based patiëntenzorg onderzoekbaar is, om-
dat het opzetten van wetenschappelijk onderzoek kostbaar is en veel 
tijd vergt. Het benodigde onderzoek moet haalbaar zijn met een grote 
kans op een succesvolle  afronding. Tevens is de aanwezigheid van de 
competenties in Nederland om het onderzoek te kunnen uitvoeren een 
voorwaarde. Bovendien  moeten de onderzoeksvragen ook relevant zijn 
voor andere stakeholders, zoals zorgverzekeraars en overheid. Dit is onder 
 andere van belang om de benodigde financiële middelen voor de uitvoe-
ring van het wetenschappelijk onderzoek te kunnen verwerven. Deze af-
wegingen hebben uiteindelijk geleid tot de aanbeveling van de werkgroep 
om met de volgende top 10 onderzoeksvragen te starten.

1  Wat is de duur en keuze van antistolling bij totale knie- en heup-
prothese? 

2  Antibioticaprofylaxe bij prothesechirurgie: eenmalig of 24u?
3  Wat is de beste behandeling bij wondlekkage na totale knie- en heup-

prothese?
4  Ontwikkelen van registratiesystemen conform LROI:
 — Klompvoet (mee starten);
 — DDH;
 — CP heup;
 — Idiopathische scoliose.
5  Wat is de effectiviteit van pre- en postoperatieve fysiotherapie bij totale 

knie- en heupprothese?
6  Wat is de effectiviteit van ‘stepped care’ versus ‘usual care’ bij artrose 

van de knie?
7  Wat zijn effectieve indicatiegebieden voor heupartroscopie? Register 

ontwikkelen analoog aan LROI.
8  Wat is de optimale timing van een voorste kruisband reconstructie?
9  Wat is de beste behandeling van SAPS: bursectomie versus 

decompressie versus conservatief?
10  Welk type intra-articulaire injectie (dosis verhouding en middelen) is 

effectief bij de behandeling van knieartrose?

Uitvoering van de Agenda Zorgevaluatie Orthopedie

Deze top 10 onderzoeksvragen bepalen de komende tijd de onderzoeks-
agenda voor een betere value based patiëntenzorg. De Agenda Zorg-
evaluatie Orthopedie zal in de toekomst uiteraard vernieuwd worden.  
De voortgang van de uitvoering van de agenda zal worden bewaakt, 
ondersteund en gestimuleerd door het NOV-bestuur. Financiering van 
de geprioriteerde onderzoeken zal plaatsvinden via de reguliere subsidie-
aanvragen bij het ZonMw-programma DoelmatigheidsOnderzoek (DO) en 
andere mogelijke subsidiebronnen, zoals zorgverzekeraars (via een nog in 
te richten ‘Shared Savings Fonds’) en het Reumafonds. 



| 15agenda zorgevaluatie orthopedie 14 | 1  inleiding

1  Inleiding

Voor zorgverleners is het cruciaal om voortdurend te streven naar ver betering 
van de kwaliteit en innovatie van de zorg voor de patiënt. Hiervoor worden 
instrumenten ingezet, zoals (fundamenteel) wetenschappelijk onderzoek, 
richtlijn- en indicatorontwikkeling, uitkomstenregistratie, kwaliteitsvisitaties, 
accreditatie, (na)scholing en voorlichting. Het ideaal is een integraal kwali-
teitsbeleid, waarbij de verschillende instrumenten in samenhang ontwikkeld, 
toegepast, geëvalueerd en verbeterd worden. Het integraal kwaliteits beleid 
kan grafisch worden weergegeven in de zo genoemde ‘kwaliteitscirkel’ 
 (figuur 1). Deze kwaliteitscirkel geeft een aantal stappen of stadia weer: het 
beschrijven van goede zorg in richtlijnen voor het medisch handelen, deze 
richtlijnen vervolgens implementeren en daarna evalueren of de implemen-
tatie (in de vorm van aanpassingen en vernieuwingen), ook daadwerkelijk 
plaatsvindt en de kwaliteit van zorg verbetert. Tot slot kan ofwel de imple-
mentatie verbeterd worden, ofwel blijkt dat er nieuwe kennis nodig is om 
richtlijnen aan te passen om weer betere zorg te krijgen, waarna we weer 

Figuur 1   Kwaliteitscirkel
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terug zijn bij de eerste stap van de cirkel. Deze zorgevaluatie is onderdeel 
van de primaire zorgverlening en is noodzakelijk voor continue verbetering 
van kwaliteit van zorg. Zorgevaluatie (of verbeteringen van value based 
patiënten zorg) wordt gedefinieerd als klinisch evaluatieonderzoek naar de 
effectiviteit van bestaande zorg.

De NOV stelt periodiek een Strategisch Plan op, van waaruit het Kwaliteits-
beleid wordt opgesteld. Er is een serie richtlijnen die belangrijke zorg-
domeinen in kaart brengen, maar er is nog weinig goed wetenschappelijk 
bewijs voor het orthopedisch handelen. Dit maakt dat veel aanbevelingen 
in richtlijnen een laag niveau van bewijskracht hebben. Om de wetenschap-
pelijke basis van het orthopedisch vakgebied te versterken, dat is één van de 
NOV-doelstellingen in haar Strategisch Plan, is dit project gestart. Invulling 
van verbetermogelijkheden van de value based patiëntenzorg geeft een 
 betere, maar ook een efficiëntere en doelmatigere zorg. Het identificeren van 
overbodige zorg en het niet meer uitvoeren daarvan geeft ook veiligere zorg 
voor de patiënt.

Het doel van het huidige project is te komen tot een onderzoeksagenda met 
een beschrijving van de belangrijkste value based patiëntenzorg-onderzoeks-
vragen met een plan van aanpak hoe deze middels wetenschappelijk onder-
zoek te beantwoorden. Voorafgaand aan het opstellen van deze agenda 
wordt een beknopte schets gegeven van de huidige onderzoeksvelden van 
de afdelingen orthopedie in de Samenwerkende Topklinische opleidings-
Ziekenhuizen (STZ), opleidingsziekenhuizen en de Universitair Medische 
Centra (UMC) in Nederland.

Leeswijzer

Hoofdstuk 2 beschrijft de aanpak en methodologie. De resultaten van het 
project worden beschreven in hoofdstuk 3. Hoofdstuk 4 gaat tot slot in op 
de stappen die nodig zijn voor implementatie en praktische realisatie van de 
onderzoeksagenda.
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2 Aanpak/methodologie

Het project bestaat uit drie delen: 
—  inventariseren van verbeteringen van value based patiëntenzorg en de 

wetenschappelijke onderbouwing van het geneeskundig handelen in 
de orthopedie;

—  verkrijgen van inzicht in de huidige wetenschappelijke activiteiten op 
het gebied van de orthopedie door orthopedisch chirurgen in Neder-
land;

—  opstellen van de top 10 onderzoeksvragen die de komende tijd de 
onderzoeksagenda zullen bepalen om te komen tot een betere  value 
based patiëntenzorg en een aanzet geven tot een gezamenlijke 
 uitvoering van deze agenda door STZ-ziekenhuizen, opleidings-
ziekenhuizen en UMC’s.

De aanpak/methodiek van elk onderdeel wordt hier afzonderlijk beschreven. 

2.1  Inventarisatie verbeteringen van value based patiëntenzorg

De inventarisatie van onderwerpen en de wetenschappelijke onder-
bouwing van het dagelijks geneeskundig handelen in de orthopedie heeft 
plaatsgevonden via een analyse van NOV-richtlijnen, alsmede enquêtering 
van leden van de NOV, NOV-werkgroepen en overige stakeholders, zoals 
patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars. 

2.1.1 Identificatie van value based patiëntenzorg in richtlijnen
De NOV is de initiatiefnemer van 9 richtlijnen (bijlage 2). Uit de richt-
lijnen werden de conclusies met een laag niveau van bewijskracht (niveau 
3 en 4) en aanbevelingen voor verder onderzoek geïnventariseerd. In 
 sommige richtlijnen worden al kennislacunes aangedragen en deze zijn 
mee genomen in het proces. Vervolgens maakten leden van de werkgroep 
een inschatting of onderzoek een bijdrage zou kunnen leveren aan de 
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 oplossing van het klinische probleem. Alleen de conclusies die hierop 
 positief scoorden, werden meegenomen in de verdere inventarisatie en 
onderverdeeld naar deelgebieden. Er werden vanuit de richtlijnen 53 
 mogelijke onderwerpen meegenomen in de inventarisatie. 

2.1.2  Identificatie van value based patiëntenzorg genoemd door 
leden van de NOV

In het SEENEZ-project (Stimuleer Effectieve en Elimineer Niet Effectieve 
Zorg) zijn verbeteringen van value based patiëntenzorg via een NOV 
 LinkedIn-groep geïnventariseerd. Daarnaast is op de voorjaarsvergadering 
van 23 mei 2014 aan de leden gevraagd om ideeën op te schrijven. Dit 
leidde tot een uitgebreidere lijst, waarna alle NOV-leden via e-mail een 
 uitnodiging ontvingen voor deelname aan een digitale enquête. Hierin 
werd gevraagd naar een top 5 onderwerpen bij de uitoefening van het 
vak in de dagelijkse praktijk. Het verzoek was om dit in de vorm van een 
onderzoeksvraag te formuleren en hierbij een korte motivatie te geven. 
Hierop hebben nog eens 37 leden gereageerd.
In totaal zijn er 136 onderzoeksvragen aangeleverd door de NOV-leden.

Figuur 2   Enkele kenmerken van de 37 NOV-leden die deelnamen aan de digitale enquête.

2.1.3  Identificatie van value based patiëntenzorg door  
NOV–werkgroepen en overige stakeholders 

De NOV-werkgroepen en overige stakeholders, zoals patiënten-
verenigingen en zorgverzekeraars (bijlage 3) kregen via e-mail een 
 vragenlijst gestuurd met het verzoek om ook een top 5 op te stellen, 
bij voorkeur geformuleerd als een onderzoeksvraag, met een korte 
 toe lichting. 11 NOV-werkgroepen (79%) en 10 organisaties (77%)   
hebben hierop gereageerd en 34 respectievelijk 63 zorgwaarde-
verbeteringen  genoemd.

2.1.4  Totaal geïdentificeerde verbeteringen van value based 
patiëntenzorg

In totaal zijn er 286 onderwerpen geïnventariseerd. Deze lijst is door 
de werkgroep gereduceerd tot 132 onderwerpen voor de prioriterings-
bijeenkomst. Deze grove selectie is gedaan op basis van:
— ontdubbelen;
—  verwijderen van kennelijke individuele value based verbeteringen (dit 

is een implementatieprobleem. Het staat al in een richtlijn of in de 
 literatuur beschreven, maar het wordt niet overal uitgevoerd);

—  verwijderen van value based verbeteringen waar momenteel al 
 onderzoek naar gedaan wordt;

—  verwijderen van value based verbeteringen waar al kennis voor handen 
is, maar nog geen standpunt (richtlijn) over opgenomen is. Deze 
 worden doorgegeven aan de Commissie Kwaliteit.

— beoordeling op klinische relevantie en onderzoekbaarheid. 

De lijst van 132 door de werkgroep geselecteerde onderwerpen is te 
 uitgebreid voor opname in dit rapport en is beschikbaar als bijlage bij de 
digitale versie op de website van de NOV (www.orthopeden.org).

Vervolgens zijn de onderwerpen onderverdeeld naar de volgende deel-
gebieden:
1 Knie – weke delen;
2 Knie – artrose/kraakbeen;

Verdeling specialisten Verdeling perifeer/academisch

Orthopeed (n=28)
AIOS (n=6)
Overig (n=3)

Perifeer (n=29)
Academisch (n=8)

76% 78%

16%
22%

8%
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3 Enkel/voet + overig;
4 Heup;
5 Schouder + Hand/pols/elleboog;
6 Rug;
7 Kinderorthopedie.

2.2  Inzicht in wetenschappelijke activiteiten

2.2.1 Vragenlijst UMC’s en opleidings-, STZ-ziekenhuizen
In december 2014 zijn alle afdelingen orthopedie van de STZ-zieken-
huizen, opleidingsziekenhuizen en UMC’s benaderd met een vragenlijst. 
Deze vragenlijst was gericht op het inventariseren van onderzoekslijnen 
van klinisch patiëntgebonden onderzoek, het aantal promovendi en de 
onderwerpen van de promoties (bijlage 4). 

2.3  Prioritering en opstellen Agenda Zorgevaluatie Orthopedie

2.3.1 Prioriteringsbijeenkomst
Op 17 maart 2015 is een prioriteringsbijeenkomst georganiseerd. Aan-
wezig waren zestig orthopedisch chirurgen (bestuurlijk actieve leden, 
hoogleraar, opleiders, leden van de NOV-Commissie Kwaliteit, vertegen-
woordigers van academische centra zowel als van algemene ziekenhuizen 
en overige geïnteresseerden) en vertegenwoordigers van overige organi-
saties (bijlage 3). Tijdens deze bijeenkomst werden de 132 onderwerpen 
(beschreven in paragraaf 2.1) besproken in subgroepen per deelgebied, 
zo nodig geherformuleerd en vervolgens geprioriteerd op basis van de 
volgende criteria: relevantie (ernst, prevalentie, kosten); urgentie, te 
 onderzoeken/haalbaarheid en impact op vakgebied/maatschappij. Per 
deelgebied hebben achtereenvolgens twee subgroepen (de eerste ronde 
ad random ingedeeld en de tweede ronde ingedeeld op basis van ex-
pertise) deze onderwerpen beoordeeld, de belangrijkste geselecteerd en 
 vervolgens geprioriteerd. Aan het einde van de prioriteringsbijeenkomst 

werden de aanwezigen in de gelegenheid gesteld om de als meest be-
langrijk  beoordeelde en gemotiveerde verbeteringen van value based 
patiënten zorg van alle deelgebieden tezamen nogmaals te prioriteren.

2.3.2 Methodiek definitieve prioritering in de onderzoeksagenda
Er is een veelheid aan onderzoeksvragen. Het is belangrijk dat de onder-
werpen waarmee gestart wordt ook een grote kans op succes hebben. 
Daarom werd bij de definitieve keuze van de onderwerpen in de Zorg-
evaluatie-onderzoeksagenda door de werkgroep eerst gekeken naar de 
prioritering en motivatie hiervan door de twee subgroepen per deel gebied 
tijdens de prioriteringsbijeenkomst. Vervolgens werd gekeken naar de 
algemene prioritering aan het einde van de bijeenkomst en heeft de werk-
groep de onderwerpen die uiteindelijk zeven keer of meer geprioriteerd 
zijn door de deelnemers nogmaals beoordeeld op basis van de  criteria: 
relevantie (ernst, prevalentie, kosten); urgentie, onderzoekbaarheid en 
impact op vakgebied en maatschappij. 

De werkgroep heeft bij de keus van de top 10 extra waarde toegekend aan 
de volgende weegfactoren. Ten eerste de onderzoekbaarheid. Het opzetten 
van wetenschappelijk onderzoek is kostbaar en vergt veel tijd. Het benodigde 
onderzoek moet haalbaar zijn met een grote kans op succes. Hierbij is er bij 
voorkeur aansluiting bij al bestaande onderzoekslijnen op het gebied van 
de specifieke onderzoeksvraag. Ten tweede zijn de onderzoeksvragen ook 
relevant voor andere stakeholders, zoals patiëntenorganisaties, zorgverzeke-
raars en overheid. Dit niet alleen vanwege het draagvlak, maar ook door de 
hieraan gerelateerde financieringsmogelijkheden voor de uitvoering van het 
wetenschappelijk onderzoek. Een oriënterende literatuursearch is verricht om 
te verifiëren of de geselecteerde onderzoeksvragen niet al onderwerp zijn van 
onderzoek dat tot beantwoording van de vraag zal leiden. Ook is de NOV-
Werkgroep Orthopedie en Wetenschap (WOW) gevraagd of er mogelijke 
raakvlakken zijn met lopend onderzoek. Verder is bekeken bij welke NOV-
richtlijnen de onderzoeksvragen kunnen aansluiten. Tot slot heeft de werk-
groep belangrijke thema’s van het specialisme orthopedie opgenomen in de 
top 10-lijst, zoals: knie, heup, schouder en kinderorthopedie. 
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3 Resultaten

Dit hoofdstuk beschrijft het resultaat van de inventarisatie en 
 geprioriteerde onderzoeksvragen.

3.1  Top 10 onderzoeksvragen 

1  Wat is de duur en keuze van antistolling bij totale knie- en heupprothese? 
2 Antibioticaprofylaxe bij prothesechirurgie: eenmalig of 24u?
3  Wat is de beste behandeling bij wondlekkage na totale knie- en heup-

prothese?
4 Ontwikkelen van registratiesystemen conform LROI:
 — Klompvoet (mee starten);
 — DDH;
 — CP heup;
 — Idiopathische scoliose.
5  Wat is de effectiviteit van pre- en postoperatieve fysiotherapie bij totale 

knie- en heupprothese?
6  Wat is de effectiviteit van ‘stepped care’ versus ‘usual care’ bij artrose 

van de knie?
7  Wat zijn effectieve indicatiegebieden voor heupartroscopie? Register 

ontwikkelen analoog aan LROI.
8 Wat is de optimale timing van een voorste kruisband reconstructie?
9  Wat is de beste behandeling van SAPS: bursectomie versus 

decompressie versus conservatief?
10  Welk type intra-articulaire injectie (dosis verhouding en middelen) is 

effectief bij de behandeling van knieartrose?
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3.1.1 Toelichting bij top 10 onderzoeksvragen

1  Wat is de duur en keuze van antistolling bij totale knie- en 
heupprothese?

 (21x geprioriteerd, deelgebied Heup)

Door verschillen in gezondheidszorg en financiering wereldwijd, maar ook 
door introductie van steeds nieuwe middelen, is onbekend wat de opti-
male tromboseprofylaxe is. Hoewel er veel onderzoek voorhanden is (vaak 
beïnvloed door de industrie) heeft dit niet geleid tot een wereldwijde 
consensus. In Nederland is zes weken LMWH (Laag Moleculair Gewicht 
 Heparine) vaak gebruikt, maar: is dit bijvoorbeeld kosteneffectief, langer 
dan noodzakelijk waardoor mogelijk meer hematomen optreden met kans 
op secundaire infectie, voldoende patiëntvriendelijk waardoor therapie-
trouw hoog is? Er is behoefte aan industrie-onafhankelijk vergelijkend on-
derzoek met de juiste uitkomstmaten. De werkgroep is van mening dat dit 
onderwerp qua maatschappelijke impact en kosten in de top 10 hoort.

2 Antibioticaprofylaxe prothesechirurgie: eenmalig of 24u?
 (15x geprioriteerd, deelgebied Overig)

Diverse studies hebben het nut van antibiotische profylaxe rondom een 
protheseoperatie bewezen. Echter over de duur (eenmalig preoperatief 
of gedurende 24 uur) en de daarbij behorende frequentie en dosering is 
geen consensus.
De werkgroep is van mening dat vanwege de onduidelijkheid over dit 
onderwerp en omdat onderzoek makkelijk uitvoerbaar is, dit onderwerp 
in de top 10 thuishoort. Er bestaat geen prospectieve studie met de uit-
gangsvraag wat de beste dosering van pre- of perioperatieve antibiotica-
profylaxe is bij heup- en knieprothesen (ook niet op clinicaltrials.gov).

3  Wat is de beste behandeling bij wondlekkage na totale knie- en 
heupprothese? 

 (4x geprioriteerd, deelgebied Knie – artrose/kraakbeen)

Ondanks dat de deelnemers op de prioriteringsbijeenkomst dit onderwerp 
laag prioriteerden, vindt de werkgroep dat het in de top 10 thuishoort. 
Dit omdat het gemakkelijk onderzoekbaar lijkt in een RCT en aangezien 
de uitkomst in potentie een groot effect heeft op de huidige dagelijkse 
 praktijk; niet alleen qua patiëntenzorg, maar ook qua kosten. De behan-
deling van knie- en heupartrose met implantaten vormt een groot deel 
van de kosten van de orthopedische zorg. Er is geen lopend onderzoek 
hierover gevonden.

4 Het ontwikkelen van registratiesystemen conform LROI:
 — Klompvoet (mee starten);
 — DDH;
 — CP heup;
 — Idiopathische scoliose.
 (22x geprioriteerd, deelgebied Kinderorthopedie)

Op dit moment is er praktijkvariatie op dit gebied. Door de kleine aantal-
len in de kinderorthopedie zijn bovenstaande onderwerpen niet uitvoer-
baar in een RCT. Wel is het mogelijk om met registratie en hierdoor via 
een Dashboard spiegelinformatie te krijgen van een vakgroep met landelijk 
beleid (vergelijk LROI). Hierdoor kan er meer uniformiteit in de behan-
deling worden verkregen.

1  Er ontbreekt een nationaal register voor klompvoeten in Nederland. Dit 
kennishiaat komt voort uit de richtlijn Primaire Idiopathische Klompvoet 
(2014) en is reeds uitgewerkt door de richtlijncommissie in een onder-
zoeksvraag: ‘wat is de incidentie van de klompvoet in Nederland en wat 
is de incidentie van dysplastische heupontwikkeling (DHO; DDH) in deze 
groep?’ De richtlijncommissie kent aan deze onderzoeksvraag een hoge 
prioriteit toe om gefundeerde beleidskeuzes te kunnen maken.
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2  Het is niet duidelijk wat de beste methode is om te screenen op DDH 
(developmental dysplasia of the hip). De Jeugdgezondheidszorg is nu 
bezig met het ontwikkelen van een richtlijn voor heupdysplasie. De 
werkgroep Kinderorthopedie is hierbij betrokken. In de toekomst zou 
er ook een richtlijn DDH vanuit de NOV moeten worden ontwikkeld.

3  Bij meervoudig gehandicapte kinderen met spasticiteit ontstaat vaak een 
secundaire luxatie van de heup. Wereldwijd is er nog steeds discussie 
of men deze luxatie moet accepteren of dat uitgebreide chirurgie moet 
worden ingezet om de heup koste wat kost in de kom te houden.

4  Een hoog geprioriteerd onderwerp betreffende scoliose is: ‘Wat is de 
beste brace voor het behandelen van idiopathische scoliose?’ Verder 
ontbreekt een richtlijn voor scoliose. Deze zou moeten worden ont-
wikkeld. Vervolgens kan onderzoek worden verricht naar de geïdenti-
ficeerde kennishiaten in de richtlijn.

Bij het ontwikkelen van een register voor een aantal ziektebeelden in 
 Nederland is de ervaring van de LROI (www.lroi.nl) een goede basis.  
Ook kunnen de ervaringen van het CP-heup en CP-register uit Zweden en 
het Norwegian Cerebral Palsy Register gebruikt worden.

Voor wat betreft de ontwikkeling van een PROM voor de klompvoet 
wordt momenteel een PROM voor de klompvoet gevalideerd in het 
UMC  Maastricht. Met name een voor de Nederlandse taal gevalideerde 
PROM en functionele uitkomstvragenlijsten op het gebied van de kinder-
orthopedie zijn nodig om de behandeluitkomsten uniform te evalueren.
De werkgroep adviseert om te starten met een nationaal register voor 
klompvoeten in Nederland.

5  Wat is de effectiviteit van pre- en postoperatieve fysiotherapie bij totale 
knie- en heupprothese?

 (20x geprioriteerd, deelgebied Knie – artrose/kraakbeen)
 (10x geprioriteerd, deelgebied Heup)
Er zijn veel losse onderzoeksinitiatieven over dit onderwerp. Op dit 
 moment ontwikkelt het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor 
Fysiotherapie) een richtlijn hierover ‘Perioperatieve fysiotherapie voor 
 patiënten met een unilaterale gewrichtsvervangende operatie van heup of 
knie’. Hieruit blijkt dat er studies beschikbaar zijn, maar deze zijn niet van 
voldoende methodologische kwaliteit. Gerandomiseerd, gecontroleerd 
onderzoek (de controlegroep krijgt geen fysiotherapie) naar de (kosten)-
effectiviteit van pre- en postoperatieve fysiotherapie bij totale knie- en 
heupprothese ontbreekt (Artz et al., 2015). In het HagaZiekenhuis is 
een studie over preoperatieve fysiotherapie, als vervolg op het evaluatie 
 BiBo-project (TNO), in de indieningsfase.

6  Wat is de effectiviteit van ‘stepped care’ versus ‘usual care’ bij artrose 
van de knie? 
(10x geprioriteerd (samen met de vraag over injectie dosis verhouding), 
deelgebied Knie-artrose/kraakbeen)

Wat ‘stepped care’ is, is onderzocht door Agnes Smink, in 2014 gepro-
moveerd aan de VU ‘Beating osteoarthritis, Implementation of a stepped 
care strategy to manage hip or knee osteoarthritis in clinical practice’. 
Echter er is nog geen RCT uitgevoerd, daarnaast is nog onduidelijk hoe 
‘stepped care’ te implementeren. De vraagstelling zou daarom kunnen 
zijn wat de effectiviteit is van ‘stepped care’ versus ‘usual care’. Een staps-
gewijze  behandeling van knieartrose: pijnstilling, afvallen, injecties en 
fysio therapie, is belangrijk. Het is belangrijk om hierin samenwerking te 
zoeken met het KNGF. Er zijn geen lopende onderzoeken hierover gevon-
den, behalve een mogelijk raakvlak met het BART-project  
(http://www.boneandjointdecade.nl/behandelstrategie-artrose/). 
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Het BART-project is een nationaal samenwerkingsverband van een aantal 
(universitaire) centra, beroepsverenigingen en het bestuur van de Bone & 
Joint Decade NL. Dit project is mogelijk gemaakt door het Reumafonds, 
de Sint Maartenskliniek, het Koninklijk Nederlands Genootschap voor 
Fysiotherapie en het Anna Fonds. In het BART-project worden zowel maat-
regelen voor patiënten als voor zorgverleners voorgesteld om de behan-
delstrategie succesvol in de praktijk in te voeren. Eén van de maatregelen 
is het uitreiken van de Zorgwijzer Artrose door de huisarts aan patiënten. 

Op dit moment wordt in opdracht van het Reumafonds gewerkt aan op-
timalisatie van de organisatie en functioneren van zorgnetwerken voor 
mensen met inflammatoire en degeneratieve aandoeningen van het be-
wegingsapparaat. Deze zorgnetwerken kunnen een belangrijke rol spelen 
in het verbeteren van de kwaliteit van de conservatieve behandeling van 
heup- en knieartrose.

7 Wat zijn effectieve indicatiegebieden voor heupartroscopie? 
 (13x geprioriteerd, deelgebied Heup)

Heupscopie kent een grote populariteit, echter zonder dat daar goed 
methodologisch uitkomstonderzoek aan ten grondslag ligt. Door de groei-
ende toepassing is onderzoek relevant en de impact groot. Bovenstaande 
vraagstelling kan worden onderzocht door een register te ontwikkelen 
analoog aan de LROI. Hierin staat waarom de heupscopie wordt uitge-
voerd, bij wie, en welk percentage patiënten een totale heupvervanging 
krijgt na hoeveel tijd. Aan het LROI-formulier moet de variabele worden 
toegevoegd: ‘Eerder een artroscopie ondergaan: Ja (operatiejaar)/Nee’.

8 Wat is de optimale timing van een voorste kruisband reconstructie? 
 (17x geprioriteerd, deelgebied Knie – weke delen) 

De werkgroep is van mening dat dit een maatschappelijk relevant onder-
werp is (7700x per jaar uitgevoerd), aangezien het jonge mensen betreft 
en ook beroepsmatig voor ziekteverzuim zorgt. 
Het onderwerp is goed uitvoerbaar in een RCT, zie ook Frobell et al. (2013), 
echter dit betrof slechts een kleine groep patiënten (n=62 vroege reconstruc-
tie en n=59 late reconstructie). Ook in een multidisciplinaire  review van de 
NOV (Meuffels et al., 2012) is de timing van een voorste kruisband operatie 
beschreven, maar de aanbevelingen zijn gebaseerd op een laag niveau van 
bewijskracht. Het is zinvol om dit onderzoek nog een keer uit te voeren bij 
een grotere groep patiënten en een derde arm met sham–operatie. Er vinden 
op dit ogenblik meerdere multicenter kruisband  trials plaats in Nederland 
(RADAR-studie, COMPARE-studie en ROTOR-studie).  
De COMPARE-studie (RCT vanuit het Erasmus MC http://www.erasmusmc.
nl/orthopaedie/research/trialdesk/Sport/compare/) vergelijkt een vroege 
chirurgische interventie met een meer conservatieve strategie. 
De ROTOR–studie (onder leiding van Roy Hoogeslag in OCON) evalueert 
een nieuwe methode van een voorste kruisband reconstructie. Deze RCT 
vergelijkt de traditionele VKB reconstructie met hechten en augmentatie 
van de voorste kruisband in de acute fase (http://www.kruisbandstudie.nl/
professionals).

Een nieuwe techniek is echter wat anders dan de timing van een ingreep, 
waar dit onderwerp over gaat. De RADAR-studie (http://www.zonmw.nl/
nl/projecten/project-detail/research-in-acute-vd-delayed-acl-reconstruc-
tion-radar/samenvatting/) is de enige studie die kijkt naar de timing van 
een voorste kruisband reconstructie (vroeg versus uitgesteld) en wellicht 
kan door de hoge prioritering van dit onderwerp de patiënteninclusie 
worden gestimuleerd.
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Verder zou een interessante RCT kunnen zijn: acuut herstel versus laat 
herstel (na 3-6 maanden conservatief), met als outcome: return to sports 
en artrose-incidentie na langetermijn follow up.
Een andere interessante vraag voor onderzoek is hoeveel patiënten een 
 re-ruptuur hebben na een bepaalde tijdsperiode na kruisband reconstruc-
tie. Hierdoor kan de patiënt beter de zorgwaarde inschatten.

9 Wat is de beste behandeling van SAPS: bursectomie versus 
 decompressie versus conservatief? 
 (25x geprioriteerd, deelgebied Schouder) 

SAPS (Subacromiaal Pijn Syndroom) is een breed begrip. Ondanks een 
goede richtlijn zijn er veel onduidelijkheden met betrekking tot de diag-
nostiek en behandeling (NOV, 2013). Het betreft een zeer grote groep 
mensen (DBC-zorgproductvolume Tendinitis supraspinatus/biceps,  
cq.  impingement in 2012 is 74.000x verricht en de kosten bedragen  
1 47.300, bron: ZN). Dit pijnsyndroom komt met name binnen de wer-
kende leeftijdscategorie voor, en gaat gepaard met een hoog verzuim-
percentage en grote maatschappelijke gevolgen. 

Om de vraagstelling te beantwoorden kan een grote groep patiënten (die 
onder het ‘containerbegrip’ SAPS vallen) worden geïncludeerd om vervol-
gens te kijken bij welke patiënt een ingreep effect heeft. De werkgroep heeft 
besloten om de vraagstelling te concentreren rond de volgende drie behan-
delingen: bursectomie versus decompressie versus conservatief.
De oriënterende search naar bursectomie versus decompressie/acromioplas-
tie levert weinig studies op, behalve een paar studies met kleine getalen en 
lage bewijskracht (Donigan, 2011; Henkus et al., 2009; Schneider, 2012).

10  Welk type intra-articulaire injectie (dosis verhouding en middelen) is 
effectief bij de behandeling van knieartrose?

  (10 x geprioriteerd (samen met de vraag over ‘stepped care’), deelgebied 
Knie – artrose/kraakbeen)

De werkgroep is van mening dat deze onderzoeksvraag onderzoekbaar 
is in een RCT, waarbij de mate van afname van synovitis als secundaire 
uitkomstmaat moet worden meegenomen. Injecties in het gewricht wor-
den met wisselend succes gegeven. Welke dosis verhouding en middelen 
moeten worden gegeven is onduidelijk. Een stapsgewijze behandeling 
van knieartrose: pijnstilling, afvallen, injecties en fysiotherapie is belang-
rijk. Nog onduidelijk blijft hoe dit ‘stepped care’ te implementeren. Er zijn 
geen lopende onderzoeken hierover gevonden.

3.1.2 Aansluiten bij richtlijnen
Hieronder is aangegeven bij welke richtlijnen en modules de top 10 
 onderzoeksvragen kunnen aansluiten.

1  Wat is de duur en keuze van antistolling bij totale knie- en 
heupprothese?

 Richtlijn 1 Totale knieprothese (2014)
    2 Totale heupprothese (2010)
    3 Antitrombotische therapie (initiatief NIV, in ontwikkeling)
 Module  1 Nieuwe module
     2  Preventie van diep veneuze trombose bij een totale 

heupprothese
    3 Tromboseprofylaxe bij grote orthopedische en  
        traumatologische ingrepen (in ontwikkeling)

2 Antibioticaprofylaxe bij prothesechirurgie: eenmalig of 24u? 
 Richtlijn 1 Totale knieprothese (2014)
    2 Totale heupprothese (2010)
 Module  1 Nieuwe module
     2  Preventie van postoperatieve wondinfectie bij een totale 
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heupprothese OF Het voorkomen van hematogene 
besmetting bij een totale heupprothese

3  Wat is de beste behandeling bij wondlekkage na totale knie- en 
heupprothese? 

 Richtlijn 1 Totale knieprothese (2014)
    2 Totale heupprothese (2010)
 Module   1  Optimale interval van routine- matige poliklinische   

follow-up bij een totale knieprothese
    2 Geen

4 Ontwikkelen van een registratie voor klompvoeten in Nederland
 Richtlijn  Primaire Idiopathische Klompvoet (2014) 
 Module   Nader te bepalen

5  Wat is de effectiviteit van pre- en postoperatieve fysiotherapie bij totale 
knie- en heupprothese?

 Richtlijn  Nieuw te ontwikkelen richtlijn: perioperatieve fysiotherapie 
voor patiënten met een unilaterale gewrichtsvervangende 
operatie van heup of knie (KNGF, in voorbereiding)

 Module  Nader te bepalen

6  Wat is de effectiviteit van ‘stepped care’ versus ‘usual care’ bij artrose 
van de knie? 

 Richtlijn  Totale knieprothese (2014)
 Module  Indicatiestelling voor plaatsen TKP

7  Wat zijn effectieve indicatiegebieden voor heup artroscopie? 
 Richtlijn  Geen
 Module  Geen

8  Wat is de optimale timing van een voorste kruisband reconstructie?
 Richtlijn Voorste kruisband letsel (2011) 
 Module  Optimale timing voor operatie bij VKB-letsel

9  Wat is de beste behandeling van SAPS: bursectomie versus 
decompressie versus conservatief?

 Richtlijn Subacromiaal pijnsyndroom van de Schouder (2013) 
 Module   Conservatieve behandeling van Subacromiaal Pijnsyndroom 

en Operatieve behandeling voor Subacromiaal 
Pijnsyndroom

10  Welk type intra-articulaire injectie (dosis verhouding en middelen) is 
effectief bij de behandeling van knieartrose? 

 Richtlijn Totale knieprothese (2014) 
 Module   Indicatiestelling voor plaatsen TKP 

3.1.3 Resterende onderzoeksvragen
Hieronder worden de onderzoeksvragen die zeven keer of meer zijn gepri-
oriteerd tijdens de prioriteringsbijeenkomst weergegeven, maar die door 
de werkgroep niet in de top 10 zijn geplaatst (zie paragraaf 2.3 voor de 
methodiekbeschrijving).
—  Wat is de beste conservatieve behandeling bij anterieure kniepijn/ 

patellofemorale pijn? 
 (8x geprioriteerd, deelgebied Knie – weke delen)
—  Wat is de indicatie voor een artroscopie van de knie bij patiënten met 

een degeneratieve meniscus?
 (7x geprioriteerd, deelgebied Knie – weke delen)
—  Wat is de beste diagnose- en behandelingsstrategie van de niet- 

functionerende totale knieprothese?
 (16x geprioriteerd, deelgebied Knie – artrose/kraakbeen)
—  Wat is de invloed van angst/depressie en comorbiditeit/patiënt-

kenmerken op THP?
 (12x geprioriteerd, deelgebied Heup)
—  Wat is de beste behandeling van een eerste schouderluxatie – operatief 

versus conservatief?
 (7x geprioriteerd, deelgebied Schouder)
—  Wat is de beste behandeling van een Frozen Shoulder? 
 (9x geprioriteerd, deelgebied Schouder)
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3.2  Inzicht in wetenschappelijke activiteiten

3.2.1  Vragenlijst UMC’s en STZ-, opleidingsziekenhuizen
Het resultaat van de inventarisatie van onderzoekslijnen bij de UMC’s en 
STZ-, opleidingsziekenhuizen staat in bijlage 5. De onderzoekslijnen wor-
den daarin per ziekenhuis gepresenteerd. 

Opvallend is dat er op vrijwel alle universiteiten veel onderzoek gedaan 
wordt in de algemene deelgebieden, maar met verschillende focus binnen 
deze deelgebieden van heup, knie, enkel en schouder. Er wordt veel kraak-
beenonderzoek verricht. Verder sluiten de geprioriteerde onderwerpen aan 
bij de onderzoekslijnen.

Het aantal promoties per UMC en STZ-, opleidingsziekenhuizen is te zien 
in tabel 1 en 2.

Tabel 1   Aantallen promoties UMC’s

UMC 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal

AMC 4 1 3 5 1 4 18
Erasmus MC 5 4 1 2 1 4 17
LUMC 2 4 4 3 4 9 26
MUMC 0 2 2 0 1 1 6
UMCG 2 2 5 3 1 1 14
UMC St. Radboud 1 3 8 6 3 5 26
UMCU 2 6 7 6 5 4 30
VUMC 3 2 2 3 4 4 18

Totaal 19 24 32 28 20 32 155

Tabel 2   Aantallen promoties STZ- en opleidingsziekenhuizen

STZ 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Totaal

Albert Schweitzer ziekenhuis 0 0 0 0 0 0 0
Amphia Ziekenhuis 0 0 0 1 1 0 2 
Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 0 0 0 0 0 1 1 
Catharina Ziekenhuis (Eindhoven)/           
  Máxima Medisch Centrum  0 0 0 0 0 0 0 
Diakonessenhuis (opl.) 0 0 0 0 0 0 0 
Deventer Ziekenhuis 0 0 1 0 0 0 1 
Gelre ziekenhuizen 0 0 1 0 0 0 1 
HagaZiekenhuis 0 0 0 0 0 0 0 
Isala 1 0 1 0 1 1 4 
Jeroen Bosch Ziekenhuis 0 0 0 0 0 0 0 
Kennemer Gasthuis 0 0 0 1 1 0 2 
Maasstad Ziekenhuis 0 0 0 0 0 0 0 
Martini Ziekenhuis 0 0 1 0 0 0 1 
Meander Medisch Centrum 0 1 0 0 0 0 1 
Medisch Centrum Alkmaar 0 0 0 0 0 0 0 
Medisch Centrum Haaglanden 0 0 0 0 1 1 2 
Medisch Centrum Leeuwarden 0 0 1 0 0 0 1 
Medisch Spectrum Twente 0 1 1 1 0 0 3 
Onze Lieve Vrouwe Gasthuis 0 0 1 0 2 1 4 
Reinier de Graaf 0 0 0 1 1 1 3 
Rijnstate 0 0 1 2 1 0 4 
Sint Franciscus Gasthuis 0 0 0 0 0 0 0 
Sint Lucas Andreas Ziekenhuis 0 0 0 0 0 0 0 
Spaarne Ziekenhuis 0 0 0 0 2 0 2 
St. Antonius Ziekenhuis 0 0 0 0 0 0 0 
St. Elisabeth Ziekenhuis 0 0 0 0 0 0 0 
St. Maartenskliniek (opl.) 0 0 4 2 1 3 10 
Tergooi Ziekenhuizen (opl.) 0 0 0 0 0 0 0 
VieCuri Medisch Centrum 0 0 0 0 0 0 0 
Zuyderland MC locatie Heerlen 
  (voorheen Atrium MC) 0 3 1 0 1 1 6 
Zuyderland MC locatie Sittard 
  (voorheen Orbis MC opl.) 0 0 0 0 0 0 0

Totaal 1 5 13 8 12 9 48

Opmerking: er is overlap tussen de UMC’s en STZ-ziekenhuizen. Dit komt doordat de STZ-  
ziekenhuizen promoties hebben meegeteld waar zij copromotor zijn, terwijl de promotor in het 
UMC werkzaam is. 
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4 Implementatie

4.1  Organisatie en financiering

De uitvoering en voortgang van de Agenda Zorgevaluatie Orthopedie 
wordt  bewaakt en ondersteund door het NOV-bestuur.

Financiering
Er zijn twee mogelijke bronnen van financiering van de geprioriteerde 
onderwerpen: 
1  Via de reguliere subsidieaanvragen via het ZonMw programma Doel-

matigheidsonderzoek (DO) of Collectebusfondsen. Wanneer onder-
zoekers een onderzoeksvoorstel willen indienen, dient het NOV- 
bestuur te worden geïnformeerd. Het NOV-bestuur zal ondersteuning 
bieden door een kwaliteitstoets (via methodologen van ARGON) van 
het onderzoeksvoorstel (niet inhoudelijk) en een aanbevelingsbrief. 

2  Via een gezamenlijk (zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheid en 
koepels van instellingen) in te richten ‘Shared Savings Fonds’. Het 
idee achter het ‘Shared Savings Fonds’ is dat een deel van de gereali-
seerde besparingen worden ingezet voor nieuw evaluatieonderzoek. 
Op die manier houdt het ‘Shared Savings Fonds’ zichzelf (gedeeltelijk) 
in stand en krijgt het een zogenaamd revolverend karakter. De stuur-
groep  Zorgevaluatie (ingericht door de Raad Kwaliteit van de Federatie 
 Medisch Specialisten) gaat modellen uitwerken voor structurele finan-
ciering van zorgevaluatie en handvatten bieden voor het ontwikkelen 
van zo’n ‘Shared Savings Fonds’.

Implementatie onderzoeksresultaten 
Het doel is dat minimaal vijf onderzoeksvragen over vijf jaar hebben  geleid 
tot een publicatie in een toonaangevend wetenschappelijk tijdschrift. 
De resultaten van de onderzoeksvoorstellen zullen snel verwerkt kunnen 
 worden in de richtlijnen (tabel 1). De modulaire opbouw van de richtlijnen 
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zal het onderhoud vergemakkelijken, omdat bij nieuwe wetenschappelijke
onderbouwing niet elke richtlijn volledig herzien hoeft te worden, maar 
alleen die onderdelen die aanpassing behoeven. Bovendien wordt lopend 
onderzoek, gefinancierd door ZonMw, gekoppeld aan een module. 
Nieuwe modules of updates van modules zullen in de eerste plaats 
gefinancierd worden uit de gelden van de Stichting Kwaliteit Medisch 
Specialisten (SKMS) en worden aangevraagd door het NOV-bestuur na 
voordracht door de NOV Commissie Kwaliteit. 

Evaluatie en update Agenda Zorgevaluatie Orthopedie
Als laatste is het belangrijk dat de top 10 in deze Agenda Zorgevaluatie 
 Orthopedie de eerste onderwerpen zijn die zullen worden uitgevoerd. 
Naar verwachting zal de Agenda Zorgevaluatie Orthopedie regelmatig 
worden geactualiseerd, dit is afhankelijk van de uitvoering van de onder-
zoeken en van de actualiteiten uit het veld. Dit is een verantwoordelijkheid 
van de NOV Commissie Kwaliteit. 

4.2  Netwerken

Rondom een onderzoeksaanvraag wordt een netwerk opgezet waarin meer-
dere vakgroepen van ziekenhuizen en UMC’s parti ciperen, zodat op korte 
termijn, met grote aantallen patiënten onderzoeksvragen kunnen worden 
beantwoord (analoog aan het NVOG consortium 2.0), met als doel gezond-
heidswinst voor de patiënt. De werkgroep  adviseert om een onderzoeks-
vraag door één of meerdere UMC’s en STZ/opleidingsziekenhuizen te laten 
uitvoeren, zo mogelijk in samenwerking met een zelfstandig behandelcen-
trum (ZBC). Voor draagvlak binnen het gehele netwerk is het belangrijk dat 
het onderwerp van onderzoek gezamenlijk wordt geselecteerd en dat later 
de onderzoeksaanvraag gezamenlijk wordt geformuleerd. Bovendien geldt 
dat initiatiefnemers (Principal Investigators, PI) van een onderzoeksvraag ook 
bij voorkeur patiënten moeten leveren voor onderzoeksvragen waar ze geen 
inhoudelijke PI van zijn.

Om de onderzoeksonderwerpen goed uit te voeren, is deze infrastruc-
tuur van een NOV-breed consortium cruciaal. Voorts kan afhankelijk 
van de onderzoeksvraag samenwerking worden gezocht met andere 
medische disciplines in de eerste en tweede lijn en met patiëntenorga-
nisaties.

Wervelkolom gerelateerde klachten
‘Lage rugklachten’ worden als maatschappelijk grootste globale ‘burden 
of disease’ beschouwd. Daarom is er in Nederland een samenwerking 
ontstaan met multidisciplinaire wervelkolom gerelateerde onderzoekers 
(anesthesiologie, orthopedie, neurochirurgie en EMGO-wetenschappers). 
Hiervoor is het idee om een Dutch Spine Consortium op te richten voor 
een landelijke agenda zorgevaluatie betreffende rugproblemen. Coördina-
tie hiervan vindt plaats door dr. Roberto Perez, anesthesioloog. 



Bijlagen



| 53agenda zorgevaluatie orthopedie 52 | bijlagen

Bijlage 1   Begrippenlijst

CP Cerebrale Parese
DDH Developmental Dysplasia of the Hip
KNGF Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie
LMWH Laag Moleculair Gewicht Heparine
NOV Nederlandse Orthopaedische Vereniging 
PI Principal Investigators
RCT Randomized Controlled Trial
SAPS SubAcromiaal Pijn Syndroom
SKMS Stichting Kwaliteitsgelden Medisch Specialisten 
STZ Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen
THP Totale HeupProthese
TKP Totale KnieProthese
UMC Universitair Medisch Centrum
VKB Voorste Kruisband
ZBC Zelfstandig BehandelCentrum

Bijlage 2   NOV-richtlijnen

De onderstaande richtlijnen, waarbij de NOV de initiatiefnemer is, zijn gebruikt voor de 
inventarisatie van de onderwerpen. 

1 Totale knieprothese 2014
2 Primaire Idiopathische Klompvoet 2014
3 Subacromiaal pijnsyndroom van de Schouder (SAPS) 2013
4 Voorste kruisbandletsel  2011
5 Artroscopie van de knie: indicatie en behandeling 2010
6 Totale Heupprothese 2010
7 Acute traumatische wervelletsels 2009
8 Diagnostiek en behandeling van heup- en knieartrose  2007
9 Acute primaire schouderluxatie 2005
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Bijlage 3   NOV-werkgroepen en overige stakeholders

De onderstaande NOV-werkgroepen en organisaties zijn benaderd om onderwerpen aan te 
leveren en om aanwezig te zijn bij de prioriteringsbijeenkomst.

NOV-werkgroepen:
Biotechnologie
Orthopedie Overzee
Kinderorthopaedie
NVOT (Orthopedische Traumatologie)
NOTS (Sportorthopedie)
Wervelkolom/Dutch Spine Society
Schouder en Elleboog
Hand/Pols
Heup
Knie
Voet en Enkel
Orthopedische Infecties
PA (Physician Assistants) en VS (Verpleegkundig Specialisten)
Orthopedie en Wetenschap

Overige stakeholders:
Patiëntenfederatie (NPCF)
Zorgverzekeraars Nederland (hieronder vallen CZ, Menzis, VGZ, Achmea)
Zorginstituut Nederland
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)
Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)
Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie (NVT)
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP)
Nederlandse Internisten Vereniging (NIV) – sectie ouderengeneeskunde
Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA)
Nederlandse Vereniging van Reumatologie (NVR)
Reumafonds Nederland

Bijlage 4   Vragenlijst UMC’s, opleidings- en STZ-ziekenhuizen

Onderzoekslijnen 

1  Kunt u de (hoofd)onderzoekslijnen van klinisch patiëntgebonden onderzoek aangeven van 
de afdeling orthopedie? 

  ............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................

Promoties

2  Kunt u de aantallen promoties aangeven per jaar bij de afdeling orthopedie (periode 2009-
2014)?

 ..... in 2014
 ..... in 2013
 ..... in 2012
 ..... in 2011
 ..... in 2010
 ..... in 2009 

3 Kunt u een overzicht geven van de titels van de promoties per jaar (2009-2014)?
  ............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................
  ............................................................................................................................................

Hartelijk dank voor het meewerken. U wordt verzocht de ingevulde vragenlijst voor maandag 
18 mei 2015 op te sturen naar d.leereveld@kennisinstituut.nl.
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Bijlage 5    Onderzoekslijnen in UMC’s, opleidings- en   
STZ-ziekenhuizen

UMC AMC
Onderzoekslijnen
1  Gewrichtsaandoeningen (osteochondrale defecten, totale knie- en heupvervanging, 

 inklemmingsklachten van de enkel, ruptuur van de voorste kruisband). 
2  Sportletsels (stressfracturen, spier- en peespathologieën).
3  Botgenezing (botbiologie, orthopedisch trauma). 
Promotietitels (2009-2014) 
2009:  Clinical and experimental aspects of fixation, loosening and revision of total hip replace-

ment.
2009:  Clinical and experimental aspects of fixation, loosening and revision of total hip replace-

ment.
2009: Posttraumatic Elbow stiffness.
2009: Management of chronic lateral ankle instability – Alternatives for diagnosis and treatment.
2010: Prognostic factors and late effects of treatment in high grade extremity osteosarcoma.
2011: Anatomic anterior cruciate ligament reconstruction – A changing paradigm.
2011: Advancements in classification, treatment and outcome of radial head fractures.
2011: Fractures around the knee: Insight in diagnosis, treatment and follow-up results.
2012: Complex distal humerus trauma.
2012: Achilles tendinopathy – New insights in cause of pain, diagnosis and management.
2012: Radial head fracture: a potentially complex injury.
2012: Subtalar joint kinematics and arthroscopy – Insight in the subtalar joint range of motion 

and aspects of subtalar joint arthroscopy.
2012: Scaphoid fractures. Anatomy, diagnosis and treatment.
2013: Illness behaviour in patients with musculoskeletal disease.
2014: Treatment of Osteochondral defects of the talus.
2014: Posttraumatic ankle osteoarthritis.
2014: Progress towards understanding Anterior Knee Pain after Total Knee Arthroplasty.
2014: The Achilles heel of adults and children.

UMC Erasmus MC 
Onderzoekslijnen
1 Sportgeneeskunde.
2 Translationeel artroseonderzoek.
3 Gewrichtsbesparend onderzoek.
4 Peesonderzoek.

Promotietitels (2009-2014) 
2009: Treatment of symptomatic varus osteoarthritis of the knee.
2009: Estrogen effects on cartilage and bone changes in models for osteoarthritis. 
2009: A novel approach to stimulate cartilage repair: Targeting Cartilage Turnover. 
2009: Functioning before and after total hip or knee arthropasty.
2009: Tendon cell behavior and matrix remodelling in degenerative tendinopathy. 
2010: Dynamic Subchondral Bone Changes in Murine Models of Osteoarthritis. 
2010: Imaging and Treatment of Chronic Midportion Achilles Tendinopathy.
2010: Mechanotransduction in bone, Dependency on human osteoblast differentiation.
2010: Glucosamine in Osteoarthritis, Effect on articular joint tissues.
2011: Novel insights into anterior cruciate ligament injury.
2012: Biophysical stimuli as potential treatment for osteoporosis.
2012: Recovery after total hip or knee arthroplasty physical and mental functioning. 
2013: Towards cell therapy for osteoarthritis.
2014: Forearm fractures in children.
2014: Use of environmental and physical stimuli in cartilage tissue engineering.
2014: In vitro models for cell-based cartilage regeneration.
2014: Development and application of new imaging techniques for osteoarthritis.

UMC LUMC 
Onderzoekslijnen 
1 Uitkomsten, biomechanica en imaging technieken. 
Promotietitels (2009-2014) 
2009: Radiofrequency ablation of osteoid osteoma.
2009: Mobile-bearing Total ankle arthroplasty: a fundamental assessment of the clinical, 

 radiographic and functional outcomes. 
2010: Gene therapy and cement injection for the treatment of hip prosthesis loosening in 

elderly patients.
2010: The Souter-Strathclyde elbow prosthesis in rheumatoid patients. 
2010: Compensatory muscle activation in glenohumeral cuff tear patients.
2010: Rehabilitation strategies to improve physical functioning in patients with musculoskeletal 

disease.
2011: Mechanical stability of cementless implants. The glenoid replacement. 
2011: Visualisation of articular motion in orthopaedics. 
2011: The sense or nonsense of mobile-bearing total knee prosthesis. 
2011: Quality of life, functional ability and physical activity in children and adolescents after 

lower extremity bone tumour surgery.
2012: Percutaneous vertebroplasty for painful long-standing osteoporotic vertebral compression 

fractures: Benefits, risks and optimization.
2012: Percutaneous vertebroplasty for painful long-standing osteoporotic vertebral compression 

fractures: Indication, clinical outcome, cement leakage & classification.



| 59agenda zorgevaluatie orthopedie 58 | bijlagen

2012: Patient Blood Management in Elective Orthopaedic Surgery. 
2013: CAOS & TKA. A Critical Appraisal on Computer Navigation in Total Knee Arthroplasty.
2013: On Rotator Cuff Tears Studies on Evaluation, Clinical Outcome and Surgical Treatment.
2013: The role of the patient with rheumatoid arthritis in multidisciplinary care.
2013: Determinants of outcome in hip fracture patient care.
2014: Evidence based introduction of orthopaedic implants. RSA, implant quality and patient 

safety.
2014: Metal-on-Metal hip arthroplasty. Local tissue reactions and clinical outcome.
2014: Giant cell tumor of bone and tenosynovial tissue. Surgical outcome.
2014: Treatment of patients with hand osteoarthritis. Outcome measures, patient satisfaction, 

and economic evaluation.
2014: Predictors of clinical outcome in total hip and knee replacement.
2014: Participation of children and youth with acquired brain injury.
2014: On prevention of second hip fracture surgery. Epidemiological and biomechanical aspects 

of elastomer femoroplasty. 
2014: Patient pain & Blood management in total hip and knee arthroplasty.
2014: Comprehensive care in systemic sclerosis.

UMC MUMC
Onderzoekslijnen
1 Laboratorium onderzoek: artrose en kraakbeenontwikkeling, infectie, spine.
2 Klinisch onderzoek: osteoartrose en prothesedesign, spine, infectie, pediatrische 

 orthopedie, biotechnologie en biomaterialen, sportgeneeskunde. 
Promotietitels (2009-2014) 
2010: Polyethylene wear in total hip arthroplasty.
2010: Surgery for knee osteoarthritis: outcome measurements and their clinimetric implications.
2011: Failure mechanisms of the lumbar total disc prosthesis.
2011: Decision making in surgical treatment of chronic low back pain; the performance of 

prognostic tests to select patients for lumbar spinal fusion.
2013: Novel perspectives in regulation of chondrogenic differentiation.
2014: Diagnostic tools for early evaluation of total hip performance: Studies on preclinical and 

clinical monitoring of implant quality.

UMC UMCG
Onderzoekslijnen
1 Laboratorium onderzoek: infectie preventie en kraakbeenregeneratie.
2  Klinisch onderzoek: totale heup/knie arthroplasty, computer navigatie, postoperatieve 

revalidatie, ontwikkeling van meetinstrumenten, scoliose.
Promotietitels (2009-2014) 
2009: Aging with joy; the effect of a physical activity programme on the well-being of older 

people.

2009: Low-cost antibiotic delivery system for the treatment of osteomyelitis in developing 
 countries.

2010: Development of a non-fusion scoliosis correction device.
2010: Patellar tendinopathy; prevalence, ESWT treatment and evaluation.
2011: Computer navigated minimally invasive total hip arthroplasty.
2011: The influence of metal-on-metal wear on infection in hip arthroplasty.
2011: Shoulder complaints; incidence, prevalence, interventions and outcome.
2011: Monitoring scoliosis progression: optimizing positioning and ultrasound imaging.
2011: Metal-on-metal total hip arthroplasty: clinical results, metal ions and bone implications.
2012: Patients with hip osteoarthritis; body weight and lifestyle before and after arthroplasty.
2012: Osseointegrated system for fixation of upper leg protheses.
2012: Patellar tendinopathy: etiology and treatment.
2013: Pitfalls in traditional and innovative hip replacement surgery.
2014: Lower limb musculoskeletal modeling during normal walking, one-legged forward hop-

ping, side jumping and knee flexion.

UMC St Radboud
Onderzoekslijnen
1 Orthopedische oncologie.
2 Jonge heupen (patiënten <50 jaar).
3 Traumatische wervelkolomletsels.
4 Complexe knieaandoeningen.
Promotietitels (2009-2014) 
2009: Macro- and micro-mechanics of cemented total hip arthroplasty. 
2010: The sit-to-stand movement: A clinical evaluation tool for knee and hip arthroplasty 

patient. 
2010: On the injuries of the vertebrae and spinal marrow: Prognostic factors & classifications.
2010: Treatment modalities for osteonecrosis of hip and knee. 
2011: Reconstruction of segmental bone defects. 
2011: Bone and soft tissue tumors. Results of cryosurgical treatment and quality of life studies. 
2011: Mind the gaps! Clinical and technical aspects of PCL-retaining total knee replacement 

with the balanced gap technique.
2011: On patellofemoral joint replacement. Clinical, radiological, and numerical studies. 
2011: Total hip arthroplasty in young patients. An orthopaedic challenge. 
2011: Autologous osteochondral transplantation. Patient selection and surgical technique. 
2011: Wrist fractures. Operative treatment and rehabilitation. 
2011: Biomechanical aspects of high-flexion total knee arthroplasty. 
2012: Bone ingrowth potential of porous implants produced by rapid prototyping. 
2012: Patient and surgeon satisfaction after knee and hip arthroplasty.
2012: Clinical and mechanical assessment tof total knee arthroplasty. 
2012: Finite element advancements to improve performance of cementless hip implants. 
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2012: Osseointegrated system for fixation of upper leg prostheses. 
2012: Micro and macro level damage mechanics of the cement-bone interface in total hip 

arthroplasty. 
2013: Causes and effects of spinal fractures.
2013: Meniscus tissue engineering. 
2013: Hip resurfacing, does it meet the expectations? Clinical outcome, metal ion analysis and 

bone mineral density.
2014: The young osteoarthritic hip: clinical outcome of total hip arthroplasty and a cost- 

effectiveness analysis.
2014: Aseptic loosening and anterior knee pain in high-flexion total knee arthroplasty.
2014: Novel perspectives to improve the outcome of bone impaction grafting in revision 

 surgery of total hip arthroplasties.
2014: Porous Titanium particles as a full bone substitute for defect reconstruction. 
2014: Spinal cord injury: Determination of severity and spinal cord syndromes.

UMC UMCU 
Onderzoekslijnen 
1 Bot- en kraakbeenregeneratie. 
2 Voor de samenleving relevante aandoeningen aan de wervelkolom en de knie. 
3 Orthopedische infecties. 
Promotietitels (2009-2014) 
2009: Reconstruction of the anterior cruciate ligament: alternative strategies. 
2009: Dilemmas in uncemented total hip arthroplasty. 
2010: Metal implants in treatment of cartilage defects.
2010: Developments in bone tissue engineering research for spinal fusion.
2010: Loading and unloading in the development and treatment of osteoarthritis. 
2010: Implant-related infections: application of PCR-based diagnostics and new antimicrobial 

strategies in prevention and treatment.
2010: Screening for developmental dysplasia of the hip in primary care: implementation by 

simulation.
2010: Hydroxyapatite-coated uncemented hip stems and bone remodeling.
2011: Printing bone: the application of 3D fiber deposition for bone tissue engineering.
2011: Perioperative blood saving measures in total hip and knee arthroplasty.
2011: Human upright spinopelvic alignment and the etio-pathogenesis of idiopathic scoliosis.
2011: Bone regeneration based on growth factor releasing polymer composites. 
2011: Evaluation of spinal and pelvic parameters from three-dimensional medical images.
2011: Diffuse idiopathic skeletal hyperostosis (DISH): the impact of spinal ankylosis on trauma 

patients.
2011: Engineering Spinal Fusion: Evaluating Ceramic Materials for Cell Based Tissue Engineered 

Approaches.
2012: Towards one-stage cell-based treatment and non-invasive evaluation of cartilage defects. 

2012: Translational challenges in bone tissue engineering.
2012: On the controversies of spine surgery research. 
2012: Spine research in companion animals.
2012: The rotator cuff: from bench to bedside. Developments in tissue engineering, surgical 

techniques and pathogenetic factors. 
2012: Strategies for Stratified Cartilage Bioprinting. 
2013: Fixation stability and new surgical concepts of osteotomies around the knee.
2013: Bone regeneration for spinal fusion - translational studies and the pathway to the patient.
2013: Combining Clinical Information and Patient Reported Outcome Measures in Orthopaedic 

Surgery and Sports Medicine.
2013: Modulating soluble mediators to restore joint homeostasis.
2013: Non-viral gene therapy for bone tissue engineering. 
2014: Inflammatory mediators in osteoarthritis.
2014: Integrative studies on cartilage tissue engineering and joint homeostasis. 
2014: Towards new treatment strategies for intervertebral disc degeneration. Pathophysiology, 

histological and biochemical changes in IVD degeneration.
2014: Adolescent Idiopathic Scoliosis: from normal spinal anatomy to three-dimensional 

 deformity. 

UMC VUmc
Onderzoekslijnen
1 Slipped capital femoral epiphysis. 
2 Traumatic thoracic and lumbar spinal fractures. 
3 Spinal deformity surgery.
4 Loaded disc culture system (basaal onderzoek).
5 Disc degeneration and regeneration (basaal onderzoek).
6 Mechanobiology of degeneration and repair in knee osteoarthritis.
7 Osteosarcoma.  
Promotietitels (2009-2014) 
Promoties waarbij in ieder geval één co-promotor of promotor van de afdeling orthopedie van 
het VUmc betrokken is.
2009: Studies on the degeneration and regeneration of the intervertebral disc. 
2009: Adipose stem cells and intervertebral disc degeneration.
2009: Mechanical behaviour of the intervertebral disc degeneration: Role of the micro-

environment. 
2010: Multidisciplinary outpatient care for low back pain: a randomized controlled trial and 

cost-effectiveness evaluation. 
2010: Chondrocytes and chondrons for tissue engineering of cartilage.
2011: Motor Control and Lumbopelvic Stability in Young Healthy Women. 
2011: Revision surgery of the hip.
2012: Novel regenerative strategies for the treatment of intervertebral disc herniation. 
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2012: The extraforaminal ligaments of the human spinal nerves. Anatomical and biomechanical 
study. 

2012: Cartilage tissue engineering using adipose stem cells.
2013: Structural vibration testing of the lumbar spine. 
2013: Cell matrix interactions in lung fibrosis.
2013: Reconstruction of the anterior cruciate ligament: optimal techniques for restoration of 

normal anatomy, knee joint and function. 
2013: Low-intensity pulsed ultrasound treatment in delayed bone healing. 
2014: Towards targeted treatment for osteosarcoma; preclinical target identification studies. 
2014: Adipose stem cells on a biodegradable polymer for spinal fusion. Preclinical studies.
2014: Pelvic Organ Prolapse: Matrix, cells and genes.
2014: In vitro studies of the role of mechanical cues in skeletal patterning and differentiation.

STZ-/opleidingsziekenhuis   Albert Schweitzer
Onderzoekslijnen
1 Onderzoek naar fasciitis plantaris PRP vs corticosteroïd injecties. 
2 Onderzoek lopend in het OCON+ review concentraties PRP verschillende aangeboden 

systemen.
Promotietitels 
Niet van toepassing.

STZ-/opleidingsziekenhuis   Amphia Ziekenhuis
Onderzoekslijnen 
1 Elleboog: prothesiologie, OCD, laterale epicondylitis.
2 Knie: prothesiologie, TKP & UKP, indicatie & nabehandeling.
3 Heup: prothesiologie. 
Promotietitels
2013: The athletes elbow (UMCG).
2012: Radial head fractures: a potentially complex injury (UvA).

STZ-/opleidingsziekenhuis   Canisius Wilhelmina Ziekenhuis
Onderzoekslijnen 
1 Patellofemorale pijn instabiliteit: 
 – promotie Patella instabiliteit en Nail Patella Syndroom; 
 – promotie patella luxaties en MPFL; 
 – promotie patella luxaties en trochlea dysplasie.
2 Totale knieprothese:
 – promotie preventie en behandeling infectie THP en TKP; 
 – project fast track THP/TKP. 
3 Hallux valgus chirurgie:
 – PROMs in HV chirurgie.

Promotietitels 
2014: Anterior Knee Pain and High Flex TKA.

STZ-/opleidingsziekenhuis   Catharina Ziekenhuis (Eindhoven)/Máxima Medisch Centrum
Onderzoekslijnen 
1 Kinderorthopedie (met name heupdysplasie en klompvoet).
2 Traumatische knieklachten.
3 Infecties prothesiologie. 
Promotietitels 
Niet van toepassing.

STZ-/opleidingsziekenhuis   Diakonessenhuis (opl.)
Onderzoekslijnen 
1 Onderzoek naar isoelastische ongecementeerde heupprothese. 
2 Onderzoek naar het gebruik van keramische versus PEEK cages bij lumbale spondylodese.
3 Onderzoek naar de sagittale balans en klinische outcome bij fracturen en spondylodese 

ingrepen.
4 Onderzoek naar better in better out principe bij heup-/knieprothese patiënten.
Promotietitels
Niet van toepassing.

STZ-/opleidingsziekenhuis   Deventer Ziekenhuis
Onderzoekslijnen 
1 Resultaten van patellofemorale gewrichtsvervanging.
2 ‘Anterior knee pain’ na primaire totale knievervanging.
3 Psychologische factoren en de uitkomsten van schouderchirurgie.
4 Resultaten van Zweymuller totale heupvervanging. 
Promotietitels
2011: On patellofemoral joint replacement. Clinical, radiological and numerical studies.

STZ-/opleidingsziekenhuis   Gelre ziekenhuizen
Onderzoekslijnen 
1 HEALTH trial.
2 RAMBO trial.
3 Assessing the safety and performance of a hip resurfacing prosthesis compared with a 

conventional Total hip prosthesis.
4 Bite studie: biceps tenodese of tenotomie bij cuffruptuur.
Promotietitels 
2011: Reconstruction of segmental long bone defects.
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STZ-/opleidingsziekenhuis   HagaZiekenhuis 
Onderzoekslijnen 
1 Evolutie van de heup.
2 Voorste Benadering van de heup.
3 Kwaliteitsprojecten (direct gerelateerd aan de organisatie van de zorg: bijvoorbeeld wel 

of geen preoperatieve fysiotherapie bij een primaire totale heup).
Promotietitels 
Niet van toepassing.

STZ-/opleidingsziekenhuis   Isala 
Onderzoekslijnen 
1 Metaalheupen.
2 Tromboseprofylaxe.
Promotietitels 
2009: Dilemmas in uncemented total hip arthroplasty.
2011: Perioperative blood saving measures in total hip and knee arthroplasty.
2013: Pitfalls in traditional and innovative hip replacement surgery.
2014: Tromboprophylaxis in orthopaedic surgery.

STZ-/opleidingsziekenhuis   Jeroen Bosch Ziekenhuis
Onderzoekslijnen 
1  Onderzoek samen met de afdeling Radiologie naar Barbotage van het schoudergewricht. 
2 Onderzoek naar resurfacingprothese.
3 In het kader van evaluatie rug patiënten wordt meegedaan aan een Osigraft study in 

samenwerking met UMCU. 
Promotietitels 
Niet van toepassing.

STZ-/opleidingsziekenhuis   Kennemer Gasthuis 
Onderzoekslijnen 
Op dit moment geen prospectieve studies, wel lopende klinische studies naar operatie 
 uitkomsten van heup- en knieprothesiologie en kruisbandchirurgie. 
Promotietitels 
2012: Blood management in hip and knee arthroplasty.
2013: Cementless total hip arthroplasty in rheumatoid arthritis.

STZ-/opleidingsziekenhuis   Maasstad Ziekenhuis 
Onderzoekslijnen 
1 Onderzoek naar de behandeling met de DSP-heupprothese.
2 Vergelijkend onderzoek tussen arthroscopie van de knie onder lokaal anesthesie versus 

spinale anesthesie/narcose. 

Promotietitels
Niet van toepassing

STZ-/opleidingsziekenhuis   Martini Ziekenhuis 
Onderzoekslijnen 
1 POLADA-studie. 
 Onderzoek naar het verschil in weefselschade tussen anterieure en posterolaterale 

 benadering bij een THP. 
2 DOA-studie. 
 Evalueren van het effect van voorbehandeling met Duloxetine voor een THP/TKP bij 

patiënten met hoge mate van gecentraliseerde pijn. 
3 E-vita-studie. 
 Effect van toegevoegde Vitamine E aan de cup van de totale heupprothese op slijtage, 

botdichtheid, functioneren en levensduur van de prothese. 
4 PATRES-studie. 
 Effect van plaatsen van een patellaprothese tijdens TKA op fysiek functioneren. 
5 HTO-studie. 
 Evaluatie van effectiviteit van twee knieosteotomietechnieken. 
6  Brace versus Osteotomie-studie. 
 Vergelijken van conservatieve en operatieve behandeling bij patiënten met mediale 

 gonartrose. 
7 LC-ligament studie. 
 Het evalueren van de veiligheid, mate van klachten en fysiek functioneren na het plaatsen 

van een biokruisband bij VKB. 
8 QPS-Reuma studie. 
 Onderzoek naar de werking van nieuwe medicatie voor reuma. 
9 Onderzoek infectieprotocol.
 Evalueren van het effect van het infectieprotocol t.o.v. behandeling zonder dit protocol. 
10 Construct validiteit Nederlandse versie M-PDQ. 
 Beoordelen van de construct validiteit van de Nederlandstalige M-PDQ vragenlijst. 
11 Klinische uitkomsten na een anatomische VKB-reconstructie met hamstrings. 
 Objectiveren van klinische uitkomsten na een anatomische VKB-reconstructie met 

 hamstrings. 
12  Survival van een VKB-reconstructie. 
 In kaart brengen van survival van de VKB-reconstructies, uitgevoerd tussen 1996 en 

2012.
13 Arbeidsparticipatie na TKA. 
 In kaart brengen van (mate van) werkhervatting van patiënten die een TKA hebben 

ondergaan. 
Promotietitels 
2011: Metal-on-metal total hip arthroplasty: clinical results, metal ions and bone implications.
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STZ-/opleidingsziekenhuis   Meander Medisch Centrum 
Onderzoekslijnen 
1 Resultaten na MoM THP: follow up studie. 
2 Spotorno studie: lange termijn resultaten ongecementeerde totale heupprothese.
3 Participatie aan LISBOA trial.
4 Participatie aan trial brace versus tibiakoposteotomie (EUR).
Promotietitels 
2010: Hydroxyapatite coated uncemented hip stems and bone remodeling.

STZ-/opleidingsziekenhuis   Medisch Centrum Alkmaar 
Onderzoekslijnen 
Hoofdthema ‘Bewegen’ en is primair gericht op toegepast wetenschappelijk onderzoek (en 
in mindere mate op fundamenteel onderzoek) op het gebied van (de behandeling van) 
 aandoeningen aan de knie, heup of schouder. 
Het onderzoek kan grofweg worden onderverdeeld in de lijnen:
1 Functionaliteit.
2 Operatietechnieken en materialen binnen de orthopedische chirurgie. 
Promotietitels 
Niet van toepassing.

STZ-/opleidingsziekenhuis   Medisch Centrum Haaglanden
Onderzoekslijnen 
1 Knie (weke delen, specifiek meniscus en voorste kruisband).
2 Schouder (weke delen).
3 Sneller herstel rondom prothesiologie (pijn, bloed, voeding).
4 RSA (röntgen stereometrie analyse) voor prothesiologie.
5 Traumatologie. 
Promotietitels 
2013: On Rotator Cuff Tears: Studies on Evaluation, Clinical Outcome and Surgical Treatment.
2014: Patient Pain and Blood Management in Total Hip and Knee Arthroplasty.

STZ-/opleidingsziekenhuis   Medisch Centrum Leeuwarden 
Onderzoekslijnen 
1 Slijtage analyse van crosslinked vs conventioneel polyethyleen cups bij totale 

 heup protheses. 
2 Bovenbeenpijn na ongecementeerde totale heupprothesen. 
3 Hyaluronzuur bij coxartrose, een RCT. 
Promotietitels 
2011: Metal-on-metal total hip arthroplasty: clinical results, metal ions and bone implications.

STZ-/opleidingsziekenhuis   Medisch Spectrum Twente 
Onderzoekslijnen 
1 Klinisch onderzoek binnen de kinderorthopedie. 
2 Klinisch onderzoek binnen sportletsels en schouder afwijkingen.
3 Klinisch onderzoek naar herstelprogramma’s na THP en TKP (promotieonderzoek).
4 Diverse onderzoeken in samenwerking met Roessingh research and development naar 

gangbeeld en  spasticiteit en weke delen chirurgie. 
Promotietitels
2010: Management of arthritis patients after function deterioration.
2011: Can we explain gait changes in rheumatoid arthritis. 
2012: Towards a better understanding of foot and ankle kinematics in rheumatoid arthritis.  

(The effects of walking speed and structural impairments.)

STZ-/opleidingsziekenhuis   Onze Lieve Vrouwe Gasthuis
Onderzoekslijnen 
Het wetenschappelijk onderzoek richt zich met name op de volgende groepen: de knieën, 
 heupen, bovenste extremiteit (schouder, elleboog, hand en pols), wervelkolom en HME- 
 populatie. Onafhankelijk van deze patiëntengroepen, kent Joint Research op dit moment de 
volgende drie researchlijnen. 
1 Interventie onderzoek.  

Gericht op (lange termijn) klinische en radiologische uitkomsten van orthopedisch ingrepen:
 –  HEUPprothese: CUSTOM study, RSA (röntgen stereometrie analyse) study, Metal-on-Metal;
 – SCHOUDER: AQUALIS study, HUMMER study;
 – SCHOUDER (weke delen): LOCUS study, BITE study;
 – ELLEBOOG: RAMBO study;
 – RUG: AXA study, BRACE study;
 – HEUPFRACTUREN: INSITE study;
 – HME: TRANSCAN study.
 Gericht op (lange termijn) klinische en radiologische uitkomsten traumatologie:
 – HEUPFRACTUREN: INSITE study, HEALTH study, FAITH study.
 Gericht op Doelmatigheidsonderzoek en Value Based Health Care:
 – KNIE: ESCAPE study, STARR study;
 – POLS: VIPAR study, DART study.
2 Uitkomsten meten / Klinimetrisch onderzoek. 
 Gericht op reliability, validity en responsiveness van verschillende (patient reported) 

 outcome measures, klinische testen en classificatiesystemen. O.a.:
 – SCHOUDER: o.a. WOSI, WORC;
 – HEUP: o.a. HOOS, AAQ;
 – KNIE: o.a. IKDC, AAQ, DUCK walk TEST;
 – POLS: AO classificatie;
 – SYSTEMATIC REVIEWS: o.a. COSMIN review knie PROMs, heup PROMs, pols PROMs.



| 69agenda zorgevaluatie orthopedie 68 | bijlagen

3 Patiëntgerichte Zorgvernieuwing.
 Gericht op nieuwe ontwikkelingen en Patiëntgerichte zorgvernieuwing: 
 – HEUP, KNIE, SCHOUDER: Decision Aids / Patient-Doctor Communication;
 – RUG: Auto-anamnese.
 Als criterium voor meetellen hebben we genomen: inhoud van het proefschrift (deels) 

op basis van OLVG studie, daarnaast werkzaam bij OLVG ten tijde van promotie, en/of 
 co-promotor OLVG staflid.

Promotietitels 
2011: Bone regeneration based on growth factor releasing polymer composites.
2013: Intimate partner violence in orthopaedic trauma patients.
2013: Combining clinical information and Patient Reported Outcome Measures in Orthopaedic 

Surgery and Sports Medicine.
2014: Reverse shoulder arthroplasty, does it work? Kinematical analyses, clinical evaluation and 

new developments.

STZ-/opleidingsziekenhuis   Reinier de Graaf
Onderzoekslijnen 
1 Heupartroscopie (prospectief cohort).
2 THP met de anterieure benadering. 
3 Fast track THP (inclusief dagbehandeling THP).
4 Fast track TKP. 
5 TKP (minimaal invasief).
6 RSA onderzoeken.
7 Collumfracturen (o.a. Kwaliteit van leven).
8 Hand-pols onderzoek (o.a. distale radius fracturen).
9 Schouder onderzoek (o.a. Open Bankart, vervetting supraspinatus met echo/MRI). 
Promotietitels
2012: The extraforaminial ligaments of the human spinal nerves. Anatomical and biomechanical 

study. 
2013: Determinants of Outcome in Hip Fracture Patient Care. 
2014: Novel perspectives to improve the outcome after hip revision surgery with bone 

 impaction grafting. 

STZ-/opleidingsziekenhuis   Rijnstate
Onderzoekslijnen 
1 Heup- en knieprothesiologie.
2 Femoro-acetabulaire impingement / Heupscopie.
3 Wervelkolom pathologie.
4 Sport Orthopedie.

Promotietitels 
2011: Autologous Osteochondral Transplantation. Patient selection and surgical technique.
2012: Clinical and mechanical assessment of TKA.
2012: Patient and surgeon satisfaction after knee and hip arthroplasty.
2013: Hip resurfacing, does it meet the expectations. Clinical outcome, metal ion analysis and 

bone mineral density.

STZ-/opleidingsziekenhuis   Sint Franciscus Gasthuis
Onderzoekslijnen 
Geen. 
Promotietitels 
Niet van toepassing.

STZ-/opleidingsziekenhuis   Sint Lucas Andreas Ziekenhuis
Onderzoekslijnen 
1 Patiënt gerapporteerde uitkomstmaten (PROMs) bij patiënten die een totale heup- of 

knieprothese krijgen.
2 Onderzoek naar de direct anterieure benadering bij totale heup vervanging. 
Promotietitels 
Niet van toepassing.

STZ-/opleidingsziekenhuis   Spaarne Ziekenhuis
Onderzoekslijnen 
1 Schouder: prothesiologie (Delta), ESWT vs barbotage bij tendinitis calcarea, tenotomie vs 

tenodese bij tendinitis LBP.
2 Heup: prospectieve PROMs, resurfacing thp cobalt, cryocompressietherapie na heup-

fracturen, LIA na thp, infectie na thp.
3 Knie: prospectieve PROMs, Attune prothese, RSA ACS prothese, Hydros, Escapem  

regenogel fase 1 studie, Biomarker HA studie, TiNi coating studie, knie revisie.
4 Enkel/voet: hallux valgus nabehandeling, prospectief TEP.
Promotietitels
2013: Low intensity pulsed ultrasound in delayed bone healing.
2013: Cancer risks and hormonal modifiers of risks in BRCA1 and BRCA2 mutation carries.

STZ-/opleidingsziekenhuis   St. Antonius Ziekenhuis
1 Prothesiologie.
2 Schouderpathologie.
3 Sportgerelateerde aandoeningen.
Promotietitels 
Niet van toepassing.
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STZ-/opleidingsziekenhuis   St. Elisabeth Ziekenhuis
Onderzoekslijnen 
1 Spondylodese bij degeneratieve wervelaandoeningen en QoL.
2 Platelet Rich Plasma bij tendinopathieën.
3 Kraakbeentransplantatie.
4 Schouderprothesiologie.
5 Cervicale discusprothesen. 
Promotietitels 
Niet van toepassing.

STZ-/opleidingsziekenhuis   Sint Maartenskliniek (opl.)
Onderzoekslijnen 
1 Voet-enkel. 
 – Enkelartrose:
  Conservatieve behandeling enkelartrose;
  Enkelprotheses;
  Kraakbeenregeneratie (toekomst).
 – Complexe voetchirurgie:
    Triple artrodeses, degeneratieve platvoet correcties, voorvoetcorrecties bij patiënten 

met zenuw- en spieraandoeningen (mn HMSN).
 – Voorvoetchirurgie:
  Hallux valgus en metatarsalgie;
  Voetdrukmetingen als onderdeel van diagnose en behandeling.
2 Bovenste extremiteit.
 – Protheses:
  (revisie) schouderprothese, (revisie) elleboogprothese.
 – Complexe schouder- en elleboogingrepen.
 – Subacromiale impingement problematiek.
3 Heup en bovenbeen.
 – Revisiechirurgie totale heupprothese, inclusief infectiebehandeling.
 – Weke delen ingreep rond heup:
  Artroscopie;
  Bursitis.
 – Lange termijn resultaten (primaire) THP componenten.
4 Wervelkolom.
 – Cervicaal degeneratief:
   Degeneratieve pathologie van de rug, w.o. discus degeneratie, kanaalstenose, cervicale 

myelopathie, kyfosering van de nek.
 – Lumbaal degeneratief:
  Chronische rugpijn;
   Primair degeneratieve pathologie van de rug, w.o. discus degeneratie, kanaalstenose

  Chirurgie van Failed Back Surgery Syndrome.
 – Deformiteiten:
  Idiopathische scoliose en kyfose bij jongeren;
  Scoliose bij jongeren met een neuromusculaire aandoening;
  Degeneratieve scoliose bij volwassenen;
  Deformiteiten bij systeemziekten (o.a. RA, Bechterew);
  Intra-operatieve neuromonitoring bij deformiteiten.
5 Knie en onderbeen.
 – Primaire knieprothesiologie:
  Functieverbetering knieprothese;
  Ligament balancing en kinematica en laxiteit van kunstgewrichten.
 – Revisie knieprothesiologie:
  Kwaliteitsstudie revisie knieprothese;
  Bone-grafting technieken;
  Fixatie stelen en implantaten;
  Flexie-laxiteit.
 – Osteotomieën:
  Osteotomietechnieken en plaatfixaties;
  Planningssoftware, 3D reconstructies en nieuwe producten.
 – Knieband chirurgie:
  Voorste kruisband en scopieën;
  Achterste kruisband, LCL, MCL.
 – Patellofemorale chirurgie:
  Tuberositas transfer, korte en lange termijn;
  Trochleaplastieken;
  Patellofemorale implantaten.
6 Peri-prosthetic Joint Infection.
 – Detectiemethoden.
 – Uitkomst infectiebehandeling verschillende verwekkers.
 – Revisies. 
Promotietitels
NB Wij zijn geen academisch ziekenhuis en dus zullen er altijd doublures voorkomen met de 
academische centra. Als criterium voor meetellen hebben we genomen: één of meer co-auteurs 
van één of meer publicaties in het proefschrift zijn werkzaam bij de Sint Maartenskliniek ten 
tijde van promotie.
2011: Mind the gaps! Clinical and technical aspects of PCL-retaining total knee replacement 

with the balanced gap technique. 
2011: Human upright spinopelvic alignment and the etio-pathogenesis of idiopathic scoliosis.
2011: Perioperative blood saving measures in total hip and knee arthroplasty.
2011: Decision making in surgical treatment of chronic low back pain: The performance of 

prognostic tests to select patients for lumbar spinal fusion.
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2012: Bone ingrowth potential of porous implants produced by rapid prototyping.
2012: On the controversies of spine surgery research.
2013: Fixation stability and new surgical concepts of osteotomies around the knee.
2014: Feet4feet: Plantar pressure and kinematics of the healthy and painful foot.
2014: Beating osteoartritis: Implementation of a stepped care strategy to manage hip or knee 

osteoarthritis in clinical practice.
2014: The young osteoarthritic hip: Clinical outcome of total hip arthroplasty and a cost- 

effectiveness analysis.

STZ-/opleidingsziekenhuis   Tergooi Ziekenhuizen (opl.) 
Lopende onderzoeken 2014
1  Staples or sutures: prospectieve gerandomiseerde studie naar effect huidsluiting bij 

 primaire totale heupprothese middels hechtingen of staples.
2  Persona totale knieprothese: prospectieve studie introductie nieuwe prothese.
3  Escape: artroscopie versus fysiotherapie bij meniscusletsel.
4  LISBOA: bloedmanagement in de orthopedie.
5  Revitan: retrospectieve studie.
6  Keuze hulp: prospectieve studie om middels een vragenlijst patiënten behulpzaam te zijn 

bij het maken van een therapiekeuze bij gon- en coarthrosis.  
Promotietitels
Niet van toepassing.

STZ-/opleidingsziekenhuis   VieCuri Medisch Centrum
Onderzoekslijnen
1 Osteoporose en fracturen. 
2 Prothesiologie (heup, knie, duimbasis).
3 Cuff pathologie van de schouder.
Promotietitels 
Niet van toepassing.

STZ-/opleidingsziekenhuis   Zuyderland MC locatie Heerlen (voorheen Atrium MC)
Onderzoekslijnen 
1 Bone remodelling and bone reactions (BM).
  Preclinical and clinical evaluation of treatment of bone loss with different biomaterials 

in revisionhip and knee surgery. Evaluation of 3D changes of the proximal femur during 
time.

2 Digital Orthopaedics (DO).
  Accuracy and validity of orthopaedic measurement software (digital templating, wear 

measurement, diagnostics etc.). Navigation in Orthopaedic training and clinical practice.
3  Innovations; tools, implants, procedures (INN).

 Development of a special fracture stem for the elderly. Development of tools and 
 technique for impaction grafting in revision knee surgery. Improvements of resurfacing 
hip implantology.

4 New outcome measures (OUT).
  Development and validation of new outcome measures for the millennium orthopaedic 

patient. 
5 Clinical (CLIN).
  Clinical evaluation of different orthopaedic hip, knee and spinal implants. Psychological 

aspects of Orthopaedic treatment.
6 Teaching and training (TT).
  In vitro training of surgical skills of residents in training for orthopaedic surgery. 
 The use of navigation in the training of orthopaedic residents. 
 The development and use of checklists in the training of orthopaedic residents.
 Passion (indication and influence) of residents in training for medical specialties. 

Management skills training of medical residents.
 Gender difference in post gradual medical training.
 Shared decision making in orthopaedic training.
 Clinical results and orthopaedic training. 
Promotietitels
2010: Bone remodelling of Hydroxyapatite coated uncemented total hip protheses.
2010: Polyethylene wear in total hip arthroplasty.
2010: Surgery for knee osteoarthritis: outcome measurements and the clinimatric implications. 
2011: Clinical, Mechanical and Biological aspects of impaction bone grafting in orthopaedic 

revision implantology.
2013: Ambulatory gait analysis; clinical application and fall risk detection.
2014: Management and leadership education for medical residents.

STZ-/opleidingsziekenhuis   Zuyderland MC locatie Sittard (voorheen Orbis MC opl.) 
Onderzoekslijnen 
1 Knee arthroplasty (total and partial):
 – patient specific arthoplasty;
 – revision;
 – long term outcome.
2 Hip arthroplasty:
 – long term outcome.
3 Enhanced recovery.
4 Daycare surgery.
Promotietitels 
Niet van toepassing.
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Bijlage 6   Prioriteringsbijeenkomst 

Per deelgebied hebben twee subgroepen (1e ronde ad random en 2e ronde door experts) de 
groslijst met onderwerpen beoordeeld en geprioriteerd. Hieruit kwam een top 5 per  deel gebied. 
Vervolgens prioriteerden alle deelnemers van de bijeenkomst hun top 5 over alle deelgebieden 
heen.
Sommige subgroepen hebben geen prioritering aangebracht in de vijf onderwerpen. Vandaar 
dat niet te zeggen is of de prioritering van de subgroepen overeenkomt met de prioritering die 
aan het einde van de dag door alle deelnemers is gemaakt.

Knie – weke delen

Wat is de indicatie voor en timing van een voorste kruisband reconstructie?
Een voorste kruisband reconstructie wordt veel gedaan in Nederland. De huidige richtlijn 
 beschrijft duidelijk dat er een indicatie bestaat bij rotatoire instabiliteit na 6 weken tot 3 maan-
den training. De huidige praktijk toont dat er steeds vaker al eerder besloten wordt tot een VKB 
reconstructie. Daarnaast zijn nieuwe technieken beschikbaar die een directe reconstructie van 
de VKB propageren. Hierdoor moet dus afgeweken worden van wat geschreven staat in de 
richtlijn en vroeg geopereerd worden. Volgens de vertegenwoordigster van de zorgverzekeraar 
in onze groep gaat er jaarlijks 200 miljoen euro in om. Dit maakt goede indicatie- en timing-
afspraken van groot maatschappelijk belang. Het betreft veel patiënten en daarom staat deze 
vraag op plaats 1.

Anterieure kniepijn/patellofemorale pijn. 
De consensus was dat patellofemorale pijn beter anterieure kniepijn genoemd kan worden. 
Deze klachten zijn nog niet duidelijk omschreven. Ze zijn wel veel voorkomend, ongeveer 50% 
van de mensen krijgt ermee te maken. Het probleem wordt vaak in eerste instantie bij de huis-
arts behandeld, die de patiënt vaak naar de fysiotherapeut verwijst. Deze weet vaak niet wat te 
doen, waardoor de standaard quadricepstraining de klachten alleen maar verergert. Anterieure 
kniepijn heeft wel een duidelijke impact op het leven van de patiënt en het betreft veel patiën-
ten. De orthopedisch chirurg weet in veel gevallen niet wat de beste behandeling is. Daarom 
staat dit punt op 2.

Wat is de indicatie voor een artroscopie van de knie bij patiënten met een degeneratieve meniscus? 
Artroscopieën van de knie worden vaak verricht. Ook vaak bij degeneratieve meniscuslaesies. De 
meerwaarde hiervan is onbekend. Bij mechanische klachten is een artroscopie wel zinvol. Het 
is echter niet scherp omschreven welke klachten dit precies omhelst. Gezien het grote aantal 
patiënten staat deze vraag op plaats 3.

Wat is de beste methode voor de voorste kruisband reconstructie: vrije plaatsing of transtibiale 
methode?  
VKB reconstructie kan transtibiaal verricht worden of middels vrije plaatsing (anteromediaal). 
Het blijft onduidelijk welke techniek het beste is. Op dit moment is de vrije plaatsing in de 
‘mode’ waardoor sommige orthopedisch chirurgen die de transtibiale techniek gebruiken, 
bestempeld worden als ‘ouderwets’. Dit is waarschijnlijk niet juist en het is dus goed om te 
beoordelen welke techniek het beste is.

Wat is de beste fixatiemethode voor de graft bij een voorste kruisband reconstructie?  
VKB graft fixatie. Er zijn momenteel zeer veel fixatietechnieken voor de VKB reconstructie 
 beschikbaar. Niet alle technieken en materialen zijn even goed. Het zou goed zijn om ze al-
lemaal op een rijtje te zetten en te bekijken welke de beste zijn. Sommige technieken leiden 
bijvoorbeeld tot meer re-operaties om bijvoorbeeld de schroef te verwijderen. 

Aantal keer geprioriteerd  
1 Wat is de indicatie voor en timing van een voorste kruisband reconstructie?  17x
2 Anterieure kniepijn/patellofemorale pijn.  8x
3  Wat is de indicatie voor een artroscopie van de knie bij patiënten met een degeneratieve 

meniscus?  7x
4  Wat is de beste methode voor de voorste kruisband reconstructie: vrije plaatsing of 

 transtibiale methode?  5x
5  Wat is de beste fixatiemethode voor de graft bij een voorste kruisband reconstructie?  0x

Knie – artrose/kraakbeen

Algemeen 
Dit onderwerp is qua patiëntenaantallen en behandelmethodes één van de grootste onderwer-
pen in de orthopedie. Het hoogste aantal kennishiaten (28) werd besproken in 2 sessies. Voor 
de conservatieve behandelopties van knieartrose bestonden 6 kennishiaten. De effectiviteit van 
injectietherapie bleek het meest relevant en dan met name breder gezien het implementeren van 
de verschillende niet-operatieve behandelopties van knieartrose. De operatieve behandeling met 
totale knieprothese was het onderwerp van 22 kennishiaten. Veel onderzoek is al gedaan en moet 
(beter) geïmplementeerd worden. Toch bleven vooral de volgende onderwerpen over: wanneer tot 
operatie over te gaan, hoe de patiënt het best te begeleiden voor en na het plaatsen van de totale 
knieprothese, en hoe om te gaan met problemen na implantatie van de totale knieprothese.

Diagnose en behandeling van de niet-functionerende totale knieprothese 
Een niet-functionerende knieprothese is voor de patiënt een lastig probleem. Een goed 
 algoritme kan onnodige diagnostiek en operatieve behandeling reduceren.
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Fysiotherapie bij perioperatief totale knieprothese – pre en post 
Weinig is bekend/bewezen over voor- en nabehandeling bij TKP door de fysiotherapeut. In de 
praktijk is postoperatieve fysiotherapie gebruikelijk, maar de variatie van parameters, zoals hoe 
snel postoperatief, welke dosis, intensiteit, mate van de supervisie, frequentie en duur, is enorm 
groot.

Effectiviteit en implementatie van ‘stepped care’ bij artrose van de knie inclusief injectietherapie
Injecties in het gewricht worden met wisselend succes gegeven. Welke dosis verhouding en 
middelen is onduidelijk. Een stapsgewijze behandeling van knieartrose: pijnstilling, afvallen, 
injecties en fysiotherapie is belangrijk. Nog onduidelijk blijft hoe dit ‘stepped care’ te implemen-
teren.

Wat is de beste behandeling bij wondlekkage na totale knieprothese? 
Wondlekkage na een totale knieprothese is een voor de patiënt zeer hinderlijk probleem en is 
geassocieerd met een verhoogde kans op (wond)infectie.

Lifestyle/bariatrische chirurgie of totale knieprothese tegen kniepijn bij overgewicht? 
Hoewel dit twee totaal verschillende operatieve behandelingen zijn van knieartrose, lijkt het 
succes van bariatrische chirurgie structureel gewichtsverlies en permanent functieverbetering 
te geven. Het succes van deze chirurgie en ook lifestyleveranderingen (afvallen, gedoseerd 
 bewegen) zouden mogelijk een totale knieprothese implantatie kunnen voorkomen.

Aantal keer geprioriteerd  
1 Diagnose en behandeling van de niet functionerende totale knieprothese.  16x 
2 Fysiotherapie bij perioperatief totale knieprothese – pre en post.  20x
3  Effectiviteit en implementatie van ‘stepped care’ bij artrose van de knie, inclusief injectie-

therapie.  10x 
4 Wat is de beste behandeling bij wondlekkage na totale knieprothese?  4x
5 Lifestyle/bariatrische chirurgie of totale knieprothese tegen kniepijn bij overgewicht?  6x
 

Enkel/voet + overig

Enkel/voet
Fascitis plantaris → behandel algoritme? 
Dit is een veel voorkomend onderwerp en moeilijk behandelbaar. 
   
Moeten achillespeesrupturen wel of niet operatief behandeld worden? 
Bij achillespeesrupturen is het nog steeds niet duidelijk of een conservatieve behandeling veilig 
en kosteneffectief is en bij welke patiënten dit het geval is. 

Is tromboseprofylaxe bij onderbeengips/rustgips/walker nodig? 
Het is onduidelijk hoe lang tromboseprofylaxe bij onderbeengips nodig is en bij welke 
 patiënten. Het betreft een grote patiëntengroep.

Operatieve behandeling hamerteen – resectie of artrodese?
Voor de hamerteen is nog steeds geen duidelijkheid wat de beste operatie is, resectie of 
 artrodese? Het is een veel voorkomende aandoening.
  
Overig
Antibioticaprofylaxe bij prothesechirurgie – eenmalig of 24u? 
Graag willen de orthopedisch chirurgen zo min mogelijk antibiotica geven, maar dan dient dit 
onderbouwd te zijn met een deugdelijk wetenschappelijk onderzoek met voldoende aantallen 
voor de Nederlandse situatie. 

Wie is wanneer verantwoordelijk voor het antistollingsbeleid bij orthopediepatiënten pre- en post-
operatief? 
Dit is nog steeds niet helemaal duidelijk in ziekenhuizen. Wie neemt uiteindelijk de beslissing 
hoe te handelen en mag dit vanuit legale verantwoordelijkheid ook worden gedaan?

Aantal keer geprioriteerd (in willekeurige volgorde; de werkgroep prioriteerde niet) 
— Fascitis plantaris → behandel algoritme?  2x
— Moeten achillespeesrupturen wel of niet operatief behandeld worden?  2x
— Is tromboseprofylaxe bij onderbeengips/rustgips/walker nodig?  4x
— Operatieve behandeling hamerteen – resectie of artrodese?  0x
— Antibioticaprofylaxe prothesechirurgie – eenmalig of 24u?  15x
—  Wie is wanneer verantwoordelijk voor het antistollingsbeleid bij orthopedie patiënten    

pre- en postoperatief?  3x

Heup

Algemeen 
In de eerste prioriteringsronde werd vastgesteld dat een aantal van de 20 kennishiaten hetzelfde 
klinische probleem betreft. Na een discussie over het doel van de prioritering werd vastgesteld 
dat kwaliteit van behandeling voor de individuele patiënt leidend is, maar dat we allen een 
maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van kosten en inzet van middelen. 
Welke zorg effectief is, is daarbij van belang.

Voor de heuppathologie gelden een aantal algemeen orthopedische vraagstukken, zoals 
tromboseprofylaxe en bloedingsneiging, nut van fysiotherapie en effect van comorbiditeit op 
indicatie voor reconstructieve chirurgie. Verder blijft onduidelijk wat de pathofysiologie van 
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bepaalde veel voorkomende heupaandoeningen is, waardoor lang onbekend blijft welke behan-
delstrategie gekozen moet worden. Met name voor de acetabulofemorale impingement blijkt er 
behoefte te bestaan aan onderzoek en antwoord vanuit de wetenschappelijke vereniging. In de 
tweede ronde werd de top 8 bevestigd en gereduceerd tot een top 5.

Wat is de effectiviteit van een vormcorrectie van de heup voor bijvoorbeeld impingement, open of 
scopisch? 
Wat zijn effectieve indicatiegebieden heupartroscopie en kunnen we artrose daarmee voor-
komen of afremmen? Er is aangetoond dat het bestaan van acetabulofemorale impingement, 
met name bij CAM-impingement het risico op coxartrose vergroot. Behalve voor symptoom-
reductie zou correctieve chirurgie dus een beschermend effect kunnen hebben. Onbekend is 
of correctieve chirurgie additionele schade kan toebrengen. Er is behoefte aan goed opgezet 
onderzoek om die vraag te beantwoorden. Door de groeiende toepassing is onderzoek relevant 
en de impact groot. 

Duur en keuze van antistolling bij THP en TKP. 
Door verschillen in gezondheidszorg en financiering wereldwijd, maar ook door introductie 
van steeds nieuwe middelen, is onbekend wat de optimale tromboseprofylaxe is. Hoewel 
er veel onderzoek voorhanden is (vaak beïnvloed door de industrie) heeft dit niet geleid tot 
consensus in de wereld. In Nederland is 6 weken LMWH vaak gebruikt. Maar is dit bijvoor-
beeld kosten effectief, langer dan noodzakelijk waardoor mogelijk meer hematomen optre-
den met kans op secundaire infectie, voldoende patiëntvriendelijk waardoor therapietrouw 
hoog is? Er is behoefte aan industrie-onafhankelijk vergelijkend onderzoek met de juiste 
uitkomstmaten.

Nut van oefentherapie onder leiding van een fysiotherapeut om het effect van reconstructieve 
 chirurgie (THP) verder te vergroten. 
Uit cardiologisch onderzoek is het ‘better in – better out’ effect van oefentherapie aangetoond. 
Bekend is het effect van oefentherapie als conservatieve behandeling voor heup- en knieartrose, 
maar kan dit effect ook het resultaat van heupprothesiologie vergroten. Bijproduct van deze 
behandeling kan zijn uitstel of voorkomen van THP.

Behandeling van bursitis trochanterica, of trochanter major pijnsyndroom. 
Onbekende pathofysiologie, geen consensus over behandeling. Het komt vaak voor. Hoewel 
primaire chirurgische behandeling in het algemeen wordt afgeraden, hebben wij geen effec-
tieve behandeling. 

Invloed van angst en depressie op uitkomst van TKP/THP.  
Invloed van comorbiditeit en patiëntkenmerken op de beslissing tot heupprothesiologie. In het 
poliklinische traject bestaat een grote variatie in meewegen van patiëntfactoren bij indicatie-
stelling. Onduidelijk is wat het effect daarvan is op de kwaliteit van zowel chirurgische als 

 conservatieve behandeling van invaliderende coxartrose/AVN. Behandeling (vooraf of achteraf) 
van relevante andere pathologie voorkomt mogelijk onnodige chirurgische behandeling, maar 
kan ook het resultaat van prothesiologie verder versterken.

Aantal keer geprioriteerd
1 Effectiviteit van een vormcorrectie van de heup, effectieve indicatiegebieden.  13x
2 Duur en keuze van antistolling bij THP en TKP.  21x
3 Nut van oefentherapie onder leiding van een fysiotherapeut op het effect van THP.  10x
4 Behandeling van bursitis trochanterica, of trochanter major pijnsyndroom.  1x
5 Invloed van angst/depressie en comorbiditeit/patiëntkenmerken op THP.  12x

Schouder + hand/pols/elleboog

1 Beste behandeling SAPS
SAPS is een breed begrip. Ondanks een goede richtlijn zijn er veel onduidelijkheden met betrek-
king tot de diagnostiek en behandeling. Dat er onder de orthopedisch chirurgen in Nederland 
nog veel onduidelijkheid is, is wel te zien aan het aantal ingestuurde reacties betreffende dit 
onderwerp. Onder SAPS valt de conservatieve en ook de operatieve behandeling. Het betreft 
een zeer grote groep mensen, vooral binnen de werkende leeftijd, wat een groot verzuim-
percentage met zich meebrengt. Het is een haalbaar onderzoek wat een hoop onduidelijkheden 
kan wegnemen en een meer uniforme behandelingsstrategie kan verzorgen. 

2 Beste behandeling van eerste schouderluxatie
Dit is een relatief jonge patiëntengroep met een hoge kans op recidief. Een snellere operatieve 
behandeling zou de recidiefkans verkleinen, maar wat voor consequenties heeft dit voor de 
toekomst (waaronder artrose)? Hieronder vallen ook de luxatiefracturen. Het verlagen van het 
aantal recidieven heeft een positieve uitwerking op de gezondheidskosten, maar ook op even-
tuele verzuimkosten. 

3 Behandeling Frozen Shoulder
Gezien de duur en de heftigheid van de klachten heeft de diagnose Frozen Shoulder veel 
 invloed op arbeidsverzuim. Een goede behandeling kan dit percentage verkleinen, ook al is het 
een ‘selflimiting disease’. 

4 Beste behandeling proximale humerusfracturen
Nog steeds ontbreekt het bewijs voor wat de beste behandeling is bij proximale humerus-
fracturen. Momenteel wordt gesproken van een ‘reverso mania’, terwijl een conservatieve 
behandeling misschien net zo effectief is. Het verschil tussen een operatieve behandeling en 
een conservatieve behandeling heeft veel consequenties voor de patiënt, maar ook voor de 
zorgkosten. 
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5 Beste behandeling Lateral Elbow Pain
Dit is een grote groep patiënten met invaliderende klachten, waarbij het nog steeds niet duide-
lijk is wat de beste behandeling is. Het betreft een populatie met een grote zorgconsumptie.

Aantal keer geprioriteerd
1 Beste behandeling SAPS.  25x
2 Beste behandeling van eerste schouderluxatie.  7x
3 Behandeling Frozen Shoulder.  9x
4 Beste behandeling proximale humerusfracturen.  2x 
5 Beste behandeling Lateral Elbow Pain.  0x

Rug 

Effectiviteit decompressie < 24u bij incomplete neurologische uitval. 
Dit onderwerp is gekozen omdat er in de praktijk meer metastasen zijn die behandeling lijken 
te behoeven.

Conservatieve of operatieve behandeling traumatische wervelletsels zonder neurologische uitval. 
Er blijft discussie over dit onderwerp en het is goed onderzoekbaar.

Relevante rode vlaggen bij de diagnostiek van specifieke pathologie bij patiënten met lage rugpijn in 
de eerste lijn. 
Tijdens de prioriteringsbijeenkomst kwamen we met de huisartsen tot overeenstemming dat de 
rode vlaggen nu nog onvoldoende duidelijk zijn gedefinieerd en onderzocht.  
 
Effectiviteit vertebroplastiek bij metastase van de wervelkolom. 
De effectiviteit van vertebroplastiek is voor osteoporose redelijk uitgezocht, maar voor meta stasen 
van de wervelkolom is dit nog onvoldoende in placebo-gecontroleerde studies uitgezocht.

Kosteneffectiviteit van antibiotica als behandeling van lage rugklachten. 
De antibiotica voor lage rugklachten blijft een interessant onderwerp. Eerdere studies waren 
methodologisch te matig om een goede conclusie te trekken, vandaar dat dit onderwerp in de 
top 5 staat. 

Aantal keer geprioriteerd
1 Effectiviteit decompressie < 24u bij incomplete neurologische uitval.   4x
2  Conservatieve of operatieve behandeling traumatische wervelletsels zonder neurologische 

uitval.  0x
3  Relevante rode vlaggen bij de diagnostiek van specifieke pathologie bij patiënten met lage 

rugpijn in de eerste lijn.  4x

4 Effectiviteit vertebroplastiek bij metastase van de wervelkolom.  6x
5 Kosteneffectiviteit van antibiotica als behandeling van lage rugklachten.  5x

Kinderorthopedie

Binnen de kinderorthopedie blijven door de jaren heen veel vragen bestaan over de beste 
behandelingen voor bepaalde ziektebeelden. Prospectief dubbelblind gerandomiseerd 
 onderzoek in de kinderorthopedie is moeilijk uitvoerbaar. Vanuit een eerste inventarisatie 
werden zeventien onderwerpen op het gebied van de kinderorthopedie naar voren gebracht. 
Deze werden vooral gezien op het gebied van de klompvoet, DDH, CP heup, scoliose, 
 Perthes en standsafwijkingen bij meervoudig gehandicapte kinderen.
Tijdens twee sessies werden de zeventien onderwerpen besproken en is geprobeerd alle 
onderwerpen terug te brengen tot de basis van waaruit het onderwerp zou kunnen worden 
opgelost. 

Ontwikkelen van een landelijk registratiesysteem voor de kinderorthopedie: 
Een belangrijk aspect dat bij het groeperen van de kennishiaten naar voren kwam, is dat 
binnen de kinderorthopedie in Nederland behoefte is aan een goede inventarisatie van de 
boven genoemde ziektebeelden. Nadat de afwijkingen/ziekten samen met de diverse behandel-
modaliteiten in Nederland in kaart zijn gebracht, kan dan, aan de hand van de follow-up, 
onderzoek worden gedaan naar de best practice. Om dit te kunnen realiseren zal een landelijk 
registratie systeem voor de kinderorthopedie ontwikkeld moeten worden.

Ontwikkelen PROM voor lange termijn (kind en ouder):
Om de uitkomstmaten van de behandeling bij kinderen op een eenduidige wijze te onder-
zoeken, zullen ook voor de kinderorthopedie PROM-maten moeten worden ontwikkeld, zowel 
voor de kinderen zelf, als ook in geval van zeer jonge kinderen voor hun ouders. Daarmee 
zouden we ons ook internationaal kunnen onderscheiden.

Functionele uitkomstmaten:
Naast de ontwikkeling van PROMs zal binnen de kinderorthopedie ook op het gebied van 
functionele uitkomstmaten methodologisch onderzoek moeten worden gedaan om deze verder 
te ontwikkelen.

Aantal keer geprioriteerd
1 Ontwikkelen registratiesysteem:  22x  
 – klompvoet
 – DDH
 – CP heup
 – idiopathische scoliose.
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2 Ontwikkelen PROM voor lange termijn (kind en ouder):  4x
 – wetmatigheden methodologie
 – onderscheidend internationaal
 – wat meet je bij kinderen/ouders.
3 Functionele uitkomstmaten.  1x
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