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Introductie

Het voornaamste doel van een totale knie prothese (TKP) is pijn te verlichten 
en functie te herstellen in een door artrose of letsel aangedaan kniegewricht. 
Hoewel er vele verbeteringen zijn aangebracht in chirurgische technieken en 
ontwerp van de prothese, kan door het plaatsen van een knieprothese een knie 
niet volledig worden hersteld tot de conditie zoals die was voor de artrose of 
het letsel. Toch rapporteren vele artikelen successen kunnen worden behaald 
door het plaatsen van een knieprothese zoals het verbeteren van de kwaliteit 
van leven door pijnverlichting, herstel van functie en lange-termijn overleving 
van de prothesen. Een belangrijk blijvend probleem is het aantal patiënten dat 
in variërende mate pijn ervaart na een TKP. De locatie van deze aanhoudende 
pijn is gewoonlijk de voorzijde van de knie. Deze pijn is niet alleen hinderlijk, 
maar het is ook één van de redenen voor een vroegtijdige revisie operatie. In 
dit proefschrift wordt voorste kniepijn (VKP) na een TKP onderzocht en worden 
enkele klinische implicaties besproken.
Met dit proefschrift is beoogd een bijdrage te leveren aan de voortgang van het 
proces om VKP na een TKP beter te begrijpen vanuit een aantal gezichtspunten. 
Ten eerste is het begrip pijn behandeld in een systematische review van 
pijntransmissiemechanismen en mogelijke oorzaken van VKP. Ten tweede is de 
kwestie hoe de uitkomstmaten van TKP’s gedocumenteerd worden onderzocht 
door drie Engelstalige uitkomstmaten te onderzoeken (PROM’s: patient 
reported outcome measures) welke zijn vertaald en gevalideerd voor gebruik 
in Nederland. Twee van deze uitkomstmaten zijn algemene uitkomstmaten 
voor kniefunctie en de derde is specifiek voor VKP. Ten derde worden aspecten 
van het ontwerp van TKP’s besproken. Er is voorgesteld in de literatuur dat een 
TKP met een mobiel lager enkele voordelen zou hebben ten opzichte van een 
TKP met een vast lager. Een van deze voordelen, namelijk een lagere incidentie 
van VKP, is geëvalueerd in een prospectieve, gerandomiseerde, dubbel blinde, 
klinische studie. Het vierde onderwerp van dit proefschrift is de plaatsing van 
de TKP. Aangezien het zelf-uitlijnende vermogen van een mobiel lager gunstig 
zou zijn voor het reduceren van VKP, ontstaat de vraag hoe en in welke mate 
de malpositie van de gefixeerde tibiale component wordt gecorrigeerd door 
het mobiele lager. Dit is onderzocht door een CT-meting te verrichten van 
posities van componenten bij patiënten met een TKP met een mobiel lager. 
Tot slot is het zo dat de uitkomstmaten die tegenwoordig gebruikt worden de 
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activiteit ‘fietsen’ niet meegenomen worden in de bepaling van de uitkomsten. 
Aangezien fietsen een activiteit is die relevant is, in het bijzonder voor de 
Nederlandse populatie, is het pertinent noodzakelijk om vast te stellen welk 
effect fietsen zou kunnen hebben op patiënten met een TKP en of fietsen een 
gunstige en aan te bevelen activiteit is voor TKP patiënten. Dit wordt besproken 
in het laatste hoofdstuk.

Hoofdstuk 2:  Wat kan voorste kniepijn veroorzaken na een totale 
knieprothese?

Aangezien voorste kniepijn (VKP) een regelmatig voorkomende complicatie na 
een totale  knieprothese (TKP) is, is het allereerst noodzakelijk om opheldering 
te krijgen over de vragen hoe de transmissie van pijn in zijn werk gaat, wat 
de pijn veroorzaakt en wat er fout kan gaan met het nociceptieve system na 
plaatsing van een TKP. In het bijzonder is het belangrijk om te identificeren 
welke structuren in en rond het patellofemorale gewricht gevoelig zijn voor 
pijn. Deze vraagstukken zijn aan bod gekomen in een verhalende review van 
de bestaande literatuur.
Het synovium, retinaculum, het infrapatellaire vetlichaam, periost en 
subchondrale bot van de patella zijn allemaal rijkelijk voorzien van type-IVa 
vrije zenuwuiteinden (Free Nerve Endings: FNE’s) en vezels die ‘Substance P’ 
bevatten. Aangenomen is dat onhoudbare VKP wordt veroorzaakt door de 
activering van FNE’s. De sleutel tot meer inzicht ligt dan in de wetenschap hoe 
FNE’s geactiveerd worden. Diverse publicaties ondersteunen de hypothese 
dat wanneer de mechanismen van het patellofemorale gewricht veranderd 
worden door welke oorzaak dan ook, FNE’s geactiveerd kunnen worden 
en aldus VKP na TKP kan ontstaan. Het nociceptieve systeem lijkt te worden 
geactiveerd door een of meerdere factoren. Deze factoren zijn bijvoorbeeld 
inklemming van het lichaam van Hoffa, peripatellaire synovitis, toegenomen 
botdruk, patellofemorale instabiliteit en mechanische veranderingen die het 
patellofemorale gewricht op abnormale wijze veranderen. VKP na TKP kan dus 
worden gezien als het symptoom van een mogelijk multifactorieel probleem. 
Het is bekend dat het nociceptieve systeem wordt geactiveerd door abnormale 
mechanische deformatie, thermische stimuli of speciale chemische stoffen. 
De pijn lijkt te worden veroorzaakt door zachte weefsels (bv. retinaculum, 
infrapatellaire vetlichaam en het synovium) die worden overbelast en/of door 
inklemming van deze weefsels. Dit kan gebeuren door malrotatie van de 
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componenten, overbelasting van het patellofemorale gewricht, instabiliteit van 
het patellofemorale gewricht of een combinatie van deze. Enkel gebruik maken 
van een mobiel lager, het lossen van het retinaculum en/of vervanging van de 
patella lijken niet de standaard oplossingen te zijn. Een perfecte plaatsing van 
een deugdelijk ontworpen TKP kan de kans op VKP minimaliseren, maar er kan 
niet worden geconcludeerd dat VKP op deze manier kan worden voorkomen, 
vanwege het grote aantal overige factoren die een rol spelen bij het ontstaan 
van VKP.

Hoofdstuk 3-5:  Documenteren van uitkomsten, hoe worden VKP en succes 
geëvalueerd voor (Nederlandse) TKP patiënten?

Het doel van deze drie studies is de resultaten te beschrijven van de vertaling 
en het testen van de validiteit en betrouwbaarheid van drie internationaal 
geaccepteerde en door patiënten gerapporteerde uitkomstmaten voor de 
Nederlandse populatie. Deze studies includeren patiënten met artrose en 
patiënten die reeds een knieprothese hebben of nog zullen ontvangen. 
In 1998 werd de Oxford 12-item knie vragenlijst ontwikkeld door Dawson et al 
als een door de patiënt in te vullen ‘ziekte en locatie specifieke’ vragenlijst, welke 
in het bijzonder is ontwikkeld voor patiënten met een knieprothese. Sindsdien 
is deze vragenlijst een effectieve uitkomst vragenlijst gebleken die op grote 
schaal wordt gebruikt. Ondanks de positieve psychometrische eigenschappen 
voor de TKP populatie is de Oxford 12-item knie vragenlijst slechts in een paar 
talen vertaald. Daarom is de Oxford 12-item knie vragenlijst door ons vertaald en 
gevalideerd voor de Nederlandse populatie. Nadat de vertaling was uitgevoerd 
volgens een voorwaarts-terugwaarts protocol is aan 174 knieprothesepatiënten 
gevraagd de vragenlijst in te vullen, aangevuld met een ‘Short Form-36’ (SF-36), 
een ‘American Knee Society score’ (AKSS) en een visueel analoge schaal (VAS) 
voor pijn. De betrouwbaarheid, validiteit en de sensitiviteit voor verandering 
zijn getest. De Nederlandse versie van de Oxford 12-item knie vragenlijst 
bereikt uitstekende scores op al deze eigenschappen. De ‘intraclass correlation 
coëfficient’ (ICC) van de vragenlijst is hoog met een waarde van 0,97. Crohnbach’s 
alpha laat zien dat de vragenlijst een sterke interne constentie heeft, met waarden 
van 0,87 en 0,90 voor respectievelijk pre-operatief en na 1 jaar. De Nederlandse 
Oxford 12-item knie vragenlijst blijkt een uitstekend evaluatie-instrument te zijn, 
want deze is betrouwbaar, valide, zeer sensitief voor verandering en kan worden 
gebruikt voor alle knieprothese patiënten. 
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In 2001 presenteerde het International Knee Documentation Committee (IKDC) een 
knie- specifiek en subjectief meetinstrument. Het IKDC subjectieve knieformulier 
is ontworpen om symptomen en beperkingen als gevolg van knieletsel te meten 
met betrekking tot functioneren en sportactiviteiten. Na het afronden van een 
voorwaarts-terugwaarts vertaalprotocol zijn de betrouwbaarheid en validiteit 
getest. De antwoorden van 145 kniepatiënten op twee vragenlijsten, namelijk 
de SF-36, Western Ontario and McMaster Universities Osteoarthritis Index 
(WOMAC), Oxford 12-item knie vragenlijst, een VAS voor pijn en het Nederlandse 
IKDC subjectieve knieformulier zijn gebruikt. Betrouwbaarheid is getest door 
de test-hertest-betrouwbaarheid en de interne consistentie te meten. Validiteit 
is getest door de vragenlijst te correleren met de andere uitkomstmetingen. 
De inhoudsvaliditeit is getest door de vloer- en plafondeffecten te meten. De 
betrouwbaarheid is zeer goed met een ICC van 0,96 voor test-hertest. De interne 
consistentie is sterk (Cronbach’s Alpha 0,92). Het construct en de convergente 
en divergente waarden zijn goed. Ook de inhoudsvaliditeit is goed. Er zijn geen 
vloer- of plafondeffecten in de geselecteerde patiëntengroep. Onze resultaten 
laten zien dat de Nederlandse versie van het IKDC subjectieve knieformulier 
een uitstekend uitkomstmeetinstrument is voor knie-gerelateerd onderzoek 
naar alle knie-gerelateerde letsels. Echter, bij artrose van de knie blijkt de Oxford 
12-item knie vragenlijst een betere constructvaliditeit te hebben dan het IKDC 
subjectieve knieformulier. 

Alhoewel de algemene knie vragenlijsten pijn evalueren zijn ze niet specifiek 
ontworpen om VKP te meten. Zelfs met goede tot uitstekende scores kunnen 
patiënten VKP hebben. Daarom kunnen enkel op basis van deze algemene 
vragenlijsten geen conclusies getrokken worden voor wat betreft VKP na een 
TKP. De Kujala score, ook bekend als de ‘Anterior Knee Pain scale’ (AKPS), is een 
gevalideerd meetinstrument om VKP te meten. De vertaling en validatie van 
de Kujala AKPS voor Nederlandse knieprothesepatiënten met VKP maakt het 
mogelijk om deze patiënten op adequate wijze voor en na hun knieprothese te 
meten. De interne betrouwbaarheid van deze AKPS is goed met een Cronbach’s 
alpha van 0,81 bij patiënten met TKP of een hemi knieprothese. Een goede 
correlatie is gevonden tussen de AKPS en de Oxford 12-item knie vragenlijst 
(R = 0,81). Matige correlatie is gevonden voor de VAS ‘laatste maand’ (R = 0,63), 
HSS patella score (R = 0,51) en de SF-36 subscore fysiek functioneren (R = 0,59), 
fysieke rol (R = 0,59) en lichaamspijn (R = 0,57). Andere correlaties zijn slecht. Dit 
kan wijzen op een goede convergente en divergente validiteit.
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Hoofdstuk 6-7:  Heeft een TKP met een mobiel lager voordelen boven het 
gebruik van een TKP met een vast lager in relatie tot het 
oplossen van het VKP probleem?

Deze twee hoofdstukken gaan specifiek in op het effect van een protheseontwerp 
met een mobiel lager op VKP. Het posterieur gestabiliseerde mobiele lager 
(PSM) TKP wordt vergeleken met het posterieur gestabiliseerde vaste lager (PS) 
TKP. Het theoretische voordeel van het gebruik van een TKP met een mobiel 
lager is het zelf-uitlijnend vermogen en daardoor het vermogen om kleine 
plaatsingsafwijkingen te compenseren. Secondair is gekeken of het ontwerp 
een voordeel heeft op het gebied van algemene pijn, functie, kwaliteit van 
leven en overleving. Het onderzoek omvat een prospectieve, gerandomiseerde, 
dubbel blinde, klinische studie. Na een jaar is er statistisch gezien een lagere 
incidentie van VKP in de groep met een PSM TKP dan in de groep met een PS TKP. 
Hoewel over het geheel gezien (gelet op pijn in het algemeen, functie, kwaliteit 
van leven en overleving) de scores tussen de PSM en PS niet verschillen, de data 
laat wel zien dat de aanwezigheid van VKP de resultaten van de TKP significant 
beïnvloed en daardoor beschouwd kan worden als klinisch relevant. Op de 
langere termijn, namelijk ongeveer 8 jaar na de operatie, is de belangrijkste 
bevinding dat een PSM TKP geen lagere incidentie heeft voor wat betreft 
voorste kniepijn vergeleken met de PS TKP. De meeste systematische reviews 
en meta-analyses laten geen voordeel zien van het gebruiken van een mobiel 
lager. Door de recente publicatie van een meta-analyse die aantoont dat er 
minder VKP is bij gebruik van een TKP met een mobiel lager, lijkt het debat 
over de vraag of het gebruik van een mobiel lager het antwoord is voor de 
oplossing van VKP opnieuw geopend. Andere auteurs hebben gesuggereerd 
dat de prestaties van een mobiel lager zouden afnemen na verloop van tijd. 
Zelfs indien dit waargenomen verschil alleen relevant is tijdens de eerste jaren 
na de operatie blijft het voor die patiënten die minder pijn ervaren in die periode 
de moeite waard om een TKP met een mobiel lager te gebruiken. 

Hoofdstuk 8:  Kan een mobiel lager corrigeren voor malrotatie van een vaste 
positie van de tibiale component na een TKP?

De vraag is of een mobiel lager kan corrigeren voor malrotatie van de positie van 
het vaste deel van de tibiale component in een PSM TKP. Deze vraag is onderzocht 
door het verrichten van een CT-onderzoek van de TKP. Hierbij zijn de rotaties van 
de componenten gemeten ten opzichte van de benige delen in een geselecteerde 
groep patiënten. De sleutelvraag is of de corrigerende rotatie van de mobile PE 
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is gecorreleerd met de malrotatie van het vaste deel van de tibiale component, 
de zogenaamde basisplaat. Voorheen werd gerapporteerd dat gecombineerde 
interne rotatie een relatief risico kende voor VKP. Dit risico was vijf maal hoger 
bij patiënten met gecombineerde interne rotatie van de componenten dan bij 
patiënten zonder gecombineerde interne rotatie van de componenten. Er wordt 
verondersteld dat bij een femorale component die in interne rotatie is geplaatst 
de patella naar mediaal verschuift en kantelt en dat dit een negatieve invloed 
kan hebben op het patellofemorale gewricht. Dit zou een belangrijke verklaring 
kunnen zijn waarom secondaire patella vervanging niet altijd VKP na TKP oplost. 
Deze studie laat zien dat de PE-component van de TKP met een mobiel lager 
corrigeert voor malrotatie van de tibiale basisplaat. Wanneer deze intern 
geroteerd staat kan het PE-lager de rotatie in een neutrale positie terugbrengen 
door een externe rotatie. 

Chapter 9: Een revisieoperatie voor VKP na een TKP kan gevolgen hebben.
In dit hoofdstuk illustreert een casus de consequenties die post-operatieve VKP 
kunnen hebben voor een patiënt. Deze casus beschrijft de zeldzame klinische 
geschiedenis van een 81-jarige patiënt met een recidiverende hemartrose na 
een secondaire patellavervanging in verband met persisterende VKP. Verder is 
een literatuurreview verricht en worden de aspecten van hemartrose na een 
TKP beschreven. Vasculaire complicaties zijn weliswaar zeldzaam, maar worden 
gerapporteerd in 0,03%-1,6% van de patiënten die een TKP ondergaan. Vroege 
oorzaken zijn directe beschadigingen van de arteriën welke kunnen optreden 
tijdens de resectie van de proximale tibia, distale femur, maar ook door pinfixatie 
en tijdens het uitvoeren van de noodzakelijke releases of het verwijderen van de 
menisci. Arteriële aneurysma, pseudoaneurysma en arterioveneuze fistels komen 
doorgaans voor in de eerste paar maanden na de operatie, maar kunnen ook 
voorkomen in een veel later stadium. Arteriële aneurysma en pseudoaneurysma 
zijn voelbaar als een pijnlijke pulserende massa, vaak posterieur in de knie. Echter, 
thrombusvorming kan voorkomen dat de pulserende eigenschap aanwezig 
is en daardoor de diagnose bemoeilijken. Het gebruik van CT angiografie en 
echogeleide therapie wordt geadviseerd om deze complicatie te behandelen.    

Hoofdstuk 10: De invloed van fietsen op patiënten met artrose en/of een 
knieprothese
Fietsen is een populaire, internationale sport die zowel professioneel als recreatief 
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wordt beoefend door mannen en vrouwen en geschikt is voor alle leeftijden. 
Regelmatige beweging is belangrijk voor alle patiënten. Het is aangetoond dat 
fietsen een belangrijke sportactiviteit is voor artrose- en knieprothesepatiënten. 
Het doel van deze studie is het bepalen van de voorspellers van fietsgebruik in 
drie patiëntengroepen. In totaal werden 298 patiënten geïncludeerd. Hiervan 
hadden 93 patiënten artrose van de knie, 118 patiënten hadden een TKP en 
87 patiënten hadden meniscus- en/of bandletsel. De gemiddelde leeftijd was 
60,4 jaar voor de arthrose groep, 71,9 jaar voor TKP groep en 42,3 jaar voor 
de meniscus- en/of bandletselgroep. De patiënten werden geëvalueerd in 
de polikliniek. Hen is gevraagd om de SF-36-, de Oxford 12-item knie-, IKDC-
vragenlijsten en een specifieke fietsvragenlijst in te vullen. Uit dit onderzoek 
blijkt dat naarmate de patiënt ouder wordt, de kans dat hij/zij in staat is om te 
fietsen afneemt met 5% per jaar. De kans dat een mannelijke patiënt in staat is 
om te fietsen, is 1.98 keer hoger dan dat een vrouwelijke patiënt in staat is om 
te fietsen. De kans op het ervaren van pijn tijdens het fietsen neemt toe met 8% 
per eenheid stijging van de BMI. Leeftijd en geslacht zijn de voorspellers van het 
vermogen van patiënten om te kunnen fietsen en niet de klinische diagnose. 
De enige risicofactor voor het ervaren van pijn tijdens fietsen die is gevonden, 
is een toegenomen BMI. 

Discussie

In de toekomst zou de ontwikkeling van een biologische knieprothese kunnen 
betekenen dat de TKP beter in staat zal zijn om een knie te herstellen en pijnvrij 
te maken met een goede functie. Echter, op dit moment zullen patiënten 
moeten aanvaarden dat enige kniepijn een aanhoudend probleem kan zijn 
na het krijgen van een knieprothese. Artsen zullen een beter begrip moeten 
ontwikkelen waarom dit zo is en hoe de incidentie en ernst kan worden 
verminderd. 
 
Patiënten beoordelen het succes van hun TKP op basis van de mate waarin hun 
pijn verminderd is en de mate van het herstel van functie. Echter, het meten van 
tevredenheid en uitkomsten is gecompliceerd door de vele factoren die een rol 
spelen. Patiëntontevredenheid zou een gevolg kunnen zijn van onrealistische ver-
wachtingen en niet noodzakelijk van een slecht resultaat. Een essentieel onderdeel 
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van de behandeling van TKP-patiënten is daarom hen te helpen realistische ver-
wachtingen te hebben over de te verwachten resultaten en gevolgen. Dit kan het 
best worden gedaan door heldere communicatie en educatie voorafgaand aan de 
operatie en het gebruik van patiënt gerapporteerde uitkomstmaten. 

Het is belangrijk dat clinici begrijpen dat wanneer de mechanismen van het 
patellofemorale gewricht veranderd worden door welke oorzaak dan ook, FNE’s 
geactiveerd kunnen worden en aldus VKP na TKP kan ontstaan. Deze VKP is vaak 
het evidente symptoom en kan worden beschouwd als het ‘tipje van de ijsberg’. 
Patiënten kunnen klagen over VKP na een TKP en zullen niet zelf aangeven dat het 
om malrotatie of instabiliteit gaat. Indien VKP aanwezig is adviseren wij chirurgen 
de achterliggende - vaak multifactoriele - oorzaak van de pijn te achterhalen.

Dit proefschrift presenteert een aantal manieren om de gradering en ernst 
van VKP na een TKP te meten. Een manier is met behulp van de Kujala-score, 
een uitkomstmaat die meet of er VKP voor of na een TKP aanwezig is en in 
welke mate. Verder kan deze score gebruikt worden om te beoordelen of een 
behandeling effectief is. Indien VKP aanwezig is na een TKP kunnen CT-scans 
bepalen of een malrotatie van de TKP componenten de oorzaak hiervan is.
 
Dit proefschrift geeft een aantal antwoorden op de vraag hoe VKP na een TKP 
te minimaliseren is. Het blijkt dat enkel de keuze voor een mobiel lager niet 
noodzakelijkerwijs de oplossing is voor het voorkomen van VKP na een TKP. 
Het is wel goed mogelijk dat een mobiel lager een positieve invloed heeft op 
VKP na en TKP, zeker in de eerste postoperatieve jaren. Het correct plaatsen 
van de femur- en tibiacomponent is cruciaal. Een mobiel lager kan hierbij 
vergevingsgezind zijn. Belangrijk is dan wel dat het mobiele lager TKP goed 
geplaatst wordt. Verder is bekend dat alleen het lossen van het retinaculum of 
vervanging van de patella niet de algemene oplossingen voor VKP zijn. Er kan 
worden geconcludeerd dat bij een perfecte plaatsing van een goed ontwikkelde 
TKP de kans op VKP minimaal is. Echter, de conclusie is niet dat het VKP volledig 
zal kunnen voorkomen.

Concluderend kan worden gezegd dat  VKP een van de belangrijkste problemen 
is van patiënten met een TKP. Het doel voor de volgende decade is verdere 
progressie te maken in het begrip van de complexe interacties van de factoren 
die VKP veroorzaken en zo dit probleem te voorkomen en op te lossen.
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