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summary

The literal Achilles heel of adults and children consists of a number of disorders: ankle impinge-

ment, (insertional) tendinopathy, retrocalcaneal bursitis and calcaneal apophysitis. A major 

figurative Achilles’ heel impedes daily clinical practice and the treatment of these pathologies: 

the terminology of the relevant structures and disorders. The area around the Achilles tendon, 

known as the pre-Achilles fat pad or Kager triangle, contains many eponyms and may therefore 

interfere with a uniform terminology. Chapter two describes the definition of eponyms in this 

anatomical region, in addition, it is suggested to minimize the use of eponyms in clinical practice 

as to avoid misunderstandings. Chapter three, the first of two imaging chapters, is the report of 

a new conventional imaging technique for posterior ankle impingement. Generally computed 

tomography (CT) is used to visualize possible pathology as the cause, often an os trigonum, 

is easily missed on conventional imaging due to overprojection of surrounding structures. The 

new technique, the posterior impingement view (PIM -view), involves an exorotation of the 

ankle compared to the standard lateral accuracy (Lat -view). The diagnostic value is assessed 

and compared with the Lat-view. The results show a superior diagnostic value of the PIM-view 

to detect the os trigonum. Chapter four describes the use of conventional radiography of 

the pre-Achilles fat pad as a diagnostic tool for suspected retrocalcaneal bursitis. In patients 

who already underwent surgery of the calcaneus (endoscopic calcaneoplasty) it was studied 

whether the pre-Achilles fat pad normalized on lateral conventional radiography of the ankle, 

if so, this would mean that conventional radiography could be reused if complaints reoccur. 

Chapter four shows that, in contrast to a non-operated calcaneus, that the radiograph is not 

reliable as a diagnostic tool after endoscopic calcaneoplasty. In chapter five, the feasibility of 

ultrasound-guided Platelet Rich Plasma (PRP) injections in and around the Achilles tendon, used 

for the treatment of Achilles tendinopathy, is described. Both injections proved to be accurate 

as PRP was distributed at the desired location. The next two chapters are systematic reviews 

on the treatment of insertional Achilles tendinopathy (chapter six) and the surgical treatment 

of retrocalcaneal bursitis (chapter seven). The surgical treatment of insertional tendinopathy, 

despite large differences in objective outcomes and complications, results in a high patient 

satisfaction. Shock wave therapy, although studied in a small population, seems to be a promis-

ing treatment, as well as eccentric exercise. Chapter seven analyses the surgical treatment of 

retrocalcaneal bursitis and shows that endoscopic surgery is superior to open surgery. The final 

section, chapter eight and nine, covers the Achilles heel of children. Chapter eight is the report 

of the incidence of calcaneal apophysitis (Sever’s disease) in general practice. With an incidence 

of 3.7 in 1,000 registered children it is a common pathology, which requires more research on 

pathophysiology and treatment. The final chapter describes the results of a randomized clinical 

trial comparing three common treatments of calcaneal apophysitis. This study shows that wait 

and see, a heel raise inlay or physical therapy each result in significant reduction of pain due to 

calcaneal apophysitis.
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Samenvatting

samenVatting

De letterlijke achilleshiel van volwassenen en kinderen bestaat uit een aantal aandoeningen: 

enkel impingement, achillespees tendinopathie, retrocalcaneaire bursitis, apophisitis calca-

neï. Bij de behandeling van deze pathologie bestaat een belangrijke figuurlijke achilleshiel: 

de terminologie van de betreffende structuren en aandoeningen. Het gebied rond de achil-

lespees, bekend als de driehoek van Kager, bevat vele eponiemen wat een eenduidige ter-

minologie bemoeilijkt. Hoofdstuk twee beschrijft de definitie van eponiemen in deze regio, 

daarnaast wordt geopperd het gebruik van eponiemen in de dagelijkse klinische praktijk 

te minimaliseren om misverstanden te voorkomen. Hoofdstuk drie, het eerste van een 

diagnostisch tweeluik, beschrijft de röntgenfoto als beeldvorming van posterieure enkel 

impingement. De beeldvorming geschied vaak middels computertomografie (CT) omdat 

op röntgenfoto’s de oorzaak, vaak een os trigonum, door overprojectie niet goed zichtbaar 

is. Hoofdstuk drie beschrijft een nieuwe röntgenfoto (PIM-view) waarbij de enkel geëxoro-

teerd is ten opzichte van de standaard zijwaartse röntgenfoto (Lat-view). De resultaten 

tonen een superieure diagnostische waarde van de PIM-view voor detectie van het os tri-

gonum in vergelijking met de Lat-view. Hoofdstuk vier beschrijft de zijwaartse röntgenfoto 

van het pre-achilles vet als diagnostisch hulpmiddel bij een verdenking op retrocalcaneaire 

bursitis. Bij reeds aan de calcaneus geopereerde patiënten is onderzocht of het pre-achilles 

vet postoperatief normaliseerde op een röntgenfoto, hetgeen de foto wederom bruikbaar 

maakt als diagnosticum indien klachten postoperatief recidiveerden. Hoofdstuk vier toont 

dat, in tegenstelling tot een niet geopereerde calcaneus, de röntgenfoto niet betrouwbaar 

is als diagnostisch hulpmiddel indien de calcaneus reeds geopereerd is. In hoofdstuk vijf 

wordt de mogelijkheid van echogeleide Platelet Rich Plasma (PRP) injecties in en rond de 

achillespees beschreven, hetgeen gebruikt wordt voor de behandeling van achillespeesten-

dinopathie. Het blijkt, zowel in- als rond de achillespees, om een zeer accurate injectie te 

gaan, waarbij het PRP op de gewenste locatie kwam. De twee volgende hoofdstukken zijn 

systematic reviews over de behandeling van achillespees insertie tendinopathie (hoofdstuk 

zes) en van de operatieve behandeling van retrocalcaneaire bursitis (hoofdstuk zeven). 

De chirurgische behandeling van insertietendinopathie heeft, ondanks grote verschillen 

in objectieve uitkomsten en aantal complicaties, een hoge patiënttevredenheid. Shock 

wave therapie lijkt, hoewel onderzocht in een kleine populatie, een veelbelovende behan-

delstrategie, evenals excentrische oefeningen. Hoofdstuk zeven analyseert de operatieve 

behandeling van retrocalcaneaire bursitis en toont aan dat endoscopische chirurgie een 

betere uitkomst heeft dan open chirurgie. Het laatste deel, hoofdstuk acht en negen, 

beslaat de achilleshiel van kinderen. In hoofdstuk acht is onderzocht hoe vaak apophy-

sitis calcaneï (Ziekte van Sever) voorkomt in de eerste lijn. Met een incidentie van 3.7 op 

1000 kinderen is het een veel voorkomend probleem wat aandacht verdient ten aanzien 

van onderzoek naar behandeling en pathofysiologie. Het laatste hoofdstuk beschrijft de 



166 Chapter 11

resultaten van een gerandomiseerde klinische studie waarbij de effectiviteit van drie veel 

gebruikte behandelingen van apophysitis calcaneï onderzocht werd. Deze studie toont aan 

dat afwachten, dragen van een hakverhogende inlegzool, danwel fysiotherpie, allen een 

significante afname van de pijn geeft bij kinderen met apophysitis calcaneï.


