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SAMENVATTING

Trauma van het bewegingsapparaat –waarvan ongeveer 9% gerelateerd is aan de 
elleboog– is een veel voorkomende oorzaak van verminderde kwaliteit van leven 
in westerse landen. Er zijn verschillende soorten elleboog trauma die kunnen 
resulteren in ligament letsel, peesletsel, zenuwletsel en vasculair letsel. Er zijn 
ook vormen van overbelasting letsel die ontstaan door herhaald microtrauma 
van de elleboog, zoals valgus extensie overload syndroom, osteochondrosen 
en osteochondrale laesies. In dit proefschrift wordt een aantal waarnemingen 
beschreven bij patiënten die een elleboogtrauma hebben ondergaan. Deze 
waarnemingen richten zich op de etiologie van elleboog osteochondrosen, 
radiologische classificatie van osteochondritis dissecans (OCD) van het 
capitellum humeri, arthroscopische behandeling van elleboogtrauma’s, 
bijwerkingen na de behandeling van elleboogtrauma en primen van uitkomst 
scores.

Osteochondrosis is een focale verstoring van de endochondrale ossificatie. De 
etiologie en optimale behandeling hiervan zijn moeilijk te bestuderen, omdat 
osteochondroses zeldzaam zijn. We hebben een overzichtsstudie gedaan naar de 
meest recente theorieën over het ontstaan   van de ziekte van Panner, evenals de 
diagnosticering en behandeling van deze ziekte (Hoofdstuk II). Tevens hebben 
we een overzichtsstudie gedaan om de huidige theorieën over de etiologie van 
de ziekte van Hegemann en fishtail misvorming te vergelijken. Daarnaast hebben 
we de huidige diagnostische mogelijkheden en behandelingen samengevat 
(Hoofdstuk III).

De ziekte van Panner –de meest voorkomende vorm van osteochondrosis in 
de elleboog– is gelokaliseerd in het capitellum van de humerus. We hebben 23 
artikelen geëvalueerd die rapporteerden over de ziekte van Panner. De ziekte 
van Panner komt meestal eenzijdig voor bij jongens in hun eerste 10 levensjaren. 
In tegenstelling tot OCD van het capitellum humeri is de ziekte van Panner zelf 
limiterend en de meeste patiënten hebben geen klinische restverschijnselen. Op 
basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen we concluderen dat de ziekte 
van Panner in het merendeel van de patiënten niet operatief behandeld moet 
worden. De ziekte van Panner wordt vaak gediagnosticeerd als OCD van het 
capitellum humeri, waardoor deze aandoening wordt gemist. 
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Meer kennis over de pathofysiologie van de ziekte van Panner, uniforme 
benaming en nauwkeurige radiologische beschrijving van de kenmerken van de 
verschillende ziekten zijn nuttig om onderdiagnostisering te voorkomen. 

De ziekte van Hegemann, een andere vorm van osteochondrosis in de elleboog, 
komt voor in de trochlea van de humerus bij jongvolwassenen. Onze hypothese 
was dat fishtail misvorming en de ziekte van Hegemann manifestaties zijn van 
dezelfde ziekte: osteonecrose van de trochlea. We beoordeelden 22 artikelen, 
waarvan zeven over de ziekte van Hegemann en 15 over fishtail misvorming. 
Aangezien de etiologie niet geheel duidelijk is en de symptomen en radiologische 
verschijnselen een continuüm vormen, geven wij de voorkeur deze ziektes 
gezamenlijk te beschouwen als ‘vascular disturbance of the immature trochlea’.

Sommige deskundigen beschouwen OCD van het capitellum humeri als een 
vorm van osteochondrosis in de elleboog. Radiologische verschijnselen van OCD 
van het capitellum humeri komen voor in verschillende stadia. Behandeling en 
klinische resultaten zijn afhankelijk van het stadium van de OCD laesie. Er worden 
verschillende classificatiesystemen gebruikt om OCD laesies van het capitellum 
humeri te classificeren, zoals de classificatie bedacht door Minami, Berndt en 
Harty, Ferkel en Sgaglione en Anderson. We bestudeerden de betrouwbaarheid 
van deze classificatiesystemen (Hoofdstuk IV). Tweeëndertig musculoskeletale 
radiologen en orthopedisch chirurgen gespecialiseerd in elleboogchirurgie 
evalueerden voor- achterwaartse en laterale röntgenfoto’s en de bijbehorende 
computertomografie (CT) scans van 22 patiënten. We vonden dat de Minami 
classificatie de hoogste interobserver over eenkomsthad, waarmee deze methode 
het meest betrouwbaar lijkt voor de classificatie van de verschillende OCD stadia 
van het capitellum humeri. Echter geen enkele van deze classificaties was beter 
dan ‘matig’.

Er komen steeds meer arthroscopische behandelopties voor elleboogtrauma. 
Elleboog artroscopie is een uitdaging gezien de nauwe relatie van het gewricht 
met neurovasculaire structuren. Na elleboog arthroscopie wordt tot 20% iatrogene 
zenuwschade gerapporteerd. Chirurgen die graag elleboog artroscopie uit willen 
voeren in hun praktijk zouden een artroscopietraining moeten krijgen, waarin de 
operatietechniek wordt uitgelegd met speciale nadruk op de lokale anatomie en 
plaatsing van de portal. 
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In een anatomische kadaverstudie hebben we de afstand tussen de grote 
zenuwen en ligamenten en de door artsen zonder ervaring met elleboog 
arthroscopie geplaatste portals gemeten, nadat zij onderwijs en een uitgebreide 
kadaverinstructie hadden gekregen (Hoofdstuk V). We hebben ook gekeken 
naar de incidentie van iatrogene schade door plaatsing van de portals. Tien 
artsen zonder ervaring met elleboog artroscopie hebben de anterolaterale, directe 
laterale en anteromediale arthroscopische portals geplaatst in 10 kadavers. Nadat 
elke portal was geplaatst, werd het traject van de portal gemarkeerd met een 
Kirschner draad. Vervolgens werden de kadavers ontleed en werd de afstand 
tussen de Kirschner draad in de anteromediale, anterolaterale en direct laterale 
portal en belangrijke ligamenten en zenuwen gemeten. We vonden dat in 30% 
van de kadavers chirurgische complicaties hadden plaatsgevonden tijdens de 
elleboog arthroscopie, voornamelijk zenuwschade en bandletsel. Bovendien laat 
onze studie zien dat voor een veilige portal plaatsing onderwijs en een kadaver 
instructiesessie alleen onvoldoende zijn.

Patiënten die een operatie hebben ondergaan na een trauma hebben een 
verhoogd risico op bijwerkingen, zoals infectie, nonunion, malunion, loslaten van 
fixatie, breuk van het implantaat en zenuwschade. Zo zien we vaak dysfunctie van 
de nervus radialis na een operatie voor een fractuur van de humerusschacht. Op 
dit moment zijn de studies die hebben gekeken naar iatrogene pareses van de 
nervus radialis gebaseerd op kleine series van patiënten of series zonder controle 
groep van patiënten zonder letsel. Bovendien zijn factoren die samenhangen 
met iatrogene parese van de nervus radialis onvolledig begrepen. We gebruikten 
een grote database van 325 volwassen patiënten met humerusschacht 
fractuur om factoren die geassocieerd zijn met een iatrogene nervus radialis 
parese (Hoofdstuk VI) te bestuderen. We onderzochten ook de factoren die 
geassocieerd zijn met een traumatische nervus radialis parese en een nervus 
radialis parese van beide types samen. Een iatrogene nervus radialis parese 
werd gediagnosticeerd in 6% van de patiënten met een humerusschacht fractuur 
en een traumatische nervus radialis parese werd gediagnosticeerd in 20% van 
de patiënten. We vonden dat de chirurgische benadering geassocieerd was met 
een iatrogene nervus radialis parese. Geen van de onderzochte factoren waren 
geassocieerd met traumatische nervus radialis parese. 

Open fracturen, locatie van de fractuur en hoogenergetische trauma waren 
geassocieerd met nervus radialis parese van beide types (26% van de patiënten 
met een diafysaire humerus fractuur). 
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Op basis van deze resultaten concludeerden we dat patiënten en artsen in 
gedachten moeten houden dat ongeveer één op de vijf patiënten met een 
laterale benadering van de humerusschacht, één op de negen patiënten met een 
posterieure benadering en één op de 25 patiënten met anterolaterale benadering 
een voorbijgaande iatrogene nervus radialis parese hebben. 

Een postoperatieve wondinfectie (SSI) is één van de meest voorkomende ernstige 
complicaties na een operatie voor elleboog trauma en kan leiden tot andere 
complicaties, langdurig verblijf in het ziekenhuis en verhoogde zorgkosten. 
Tot op heden zijn er geen factoren bekend die samenhangen met SSI na een 
operatie voor een elleboogfractuur. Daarom hebben wij door middel van een 
retrospectieve studie van 1320 volwassen patiënten die een operatie voor een 
elleboogfractuur ondergingen, onderzocht welke factoren geassocieerd zijn met 
SSI (Hoofdstuk VII). We bestudeerden ook factoren die samenhangen met SSI in 
patiënten met een gesloten elleboogfractuur en wat voor organismen vaak werden 
geïsoleerd. We zagen meer infecties bij plaat- en schroefosteosyntheses en het 
gebruik van een externe fixateur. 

Bij de analyse voor gesloten fracturen was alleen roken geassocieerd met meer 
infecties, waarbij voornamelijk een Staphylococcus aureus werd gekweekt (59%). 
Tot slot was het roken van sigaretten de enige beïnvloedbare factor die leidt tot 
meer SSIs na een osteosynthese van een elleboogfractuur. Plaatfixatie en tijdelijke 
externe fixatie zijn waarschijnlijk surrogaten voor complexere verwondingen, 
waardoor het lastig is op basis van de huidige data conclusies te trekken. Wij 
adviseren chirurgen om patiënten die roken te counselen om te stoppen met 
roken.

Het loslaten of breken van implantaten of nonunion komt voor in 
2%-21% van de patiënten die geopereerd zijn aan een (AO) Arbeitsgemeinschaft 
für osteosynthesefragen type C distale humerus fractuur. In enkele relatief kleine 
case series werd eerder beschreven dat technisch onvoldoende fixatie, ernstige 
comminutie en open fracturen geassocieerd zijn met vroege loslating of het 
breken van implantaten. 
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We gebruikten een database met 129 volwassen patiënten die een operatie 
ondergingen voor een geïsoleerde AO type C distale humerus fractuur om 
factoren die samenhangen met vroege loslating of het breken van implantaten of 
nonunion (Hoofdstuk XIII) te onderzoeken. Vroege loslating of implantaatbreuk 
werd gedefinieerd als binnen zes maanden na de operatie. We gaan ervan uit dat 
chirurgen die bedreven zijn in de osteosynthese van intra-articulaire bicondylaire 
AO type C distale humerus fracturen kunnen diagnosticeren wanneer de 
fractuurfixatie zal loslaten of breken. 
 Daarom hebben we een interobserver onderzoek uitgevoerd 
naar de betrouwbaarheid en nauwkeurigheid van de interpretatie van vroeg 
postoperatieve röntgenfoto’s om te voorspellen welke implantaten zullen loslaten 
of breken na de operatieve behandeling van de intra-articulaire bicondylaire 
distale humerus fractuur (Hoofdstuk IX). We hebben ook gekeken naar de 
interobserver overeenkomst tussen chirurgen onderling.
 Wij vonden dat 12% van de opgenomen patiënten een losgelaten of 
gebroken implantaat of een nonunion hadden na een operatieve behandeling 
voor een AO Type C distale humerus fractuur. Charlson co-morbiditeit index, 
roken, obesitas, diabetes mellitus en radiologische artrose waren geassocieerd 
met bovenstaande complicaties. We vonden dat voornamelijk patiëntgebonden 
factoren werden geassocieerd met vroege loslating of breken van implantaten of 
nonunion. Door een relatief lage incidentie van fixatieproblemen of nonunion is er 
een grotere studie nodig om technische tekortkomingen te adresseren. 
 Onze interobserver studie toonde een lage sensitiviteit, specificiteit 
en nauwkeurigheid van de voorspelling van het loslaten of breken van de fixatie 
van een AO type C distale humerus fractuur op basis van vroeg postoperatieve 
röntgenfoto’s. Er werd een redelijke interobserver overeenkomst gevonden. 
Gezien de lage nauwkeurigheid en redelijke interobserver overeenkomst die wij 
vonden concludeerden wij dat vroeg postoperatieve röntgenfoto’s mogelijk niet 
nuttig zijn om te beslissen welke fixaties voor een intra-articulaire bicondylaire 
distale humerus fractuur een revisie moet ondergaan.

Een objectieve meting, zoals het rapporteren van bijwerkingen, is belangrijk 
voor het evalueren van de uitkomst van een behandeling. Echter, subjectieve 
metingen, zoals patient-reported outcome measures (PROM)s worden in 
toenemende mate gebruikt in om behandelingen te evalueren. 
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Het viel ons op dat PROMs worden beïnvloed door de manier van denken en 
door omstandigheden (bijvoorbeeld stress, verdriet, en ineffectieve coping-
strategieën), maar het is onbekend of we PROM scores kunnen beïnvloeden door 
het wijzigen van de manier van denken van de patiënt. 

Daarom hebben we in een dubbelblinde, gerandomiseerde, gecontroleerde 
studie (Hoofdstuk X) onderzocht of priming scores van de PROMs van fysieke 
functie, symptomen van depressie, of de intensiteit van de pijn beïnvloedt. 
Patiënten werden willekeurig in drie groepen (1: 1: 1) ingedeeld: 1. negatieve 
priming met de originele Pain Catastrophizing Scale (PCS); 2. positieve priming 
met een positief geformuleerde versie van de PCS en 3. controlegroep, waarin 
geen PCS werd ingevuld. Wij vonden dat patiënten die positief geprimed 
waren met een positief geformuleerde versie van de PCS minder functionele 
beperkingen rapporteerden dan patiënten die negatief geprimed waren met de 
originele PCS. Dit suggereert dat het veranderen van de denkwijze van de patiënt 
PROM scores  kan beïnvloeden, waarbij positieve priming kan leiden tot een beter 
resultaat. 
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DISCUSSIE EN TOEKOMSTPERSPECTIEVEN

De etiologie, pathofysiologie en optimale behandelstrategieën van de ziekte 
Panner, de ziekte van Hegemann en fishtail misvorming blijven onvolledig 
begrepen. Grote databases op populatieniveau met een langdurige follow-
up kunnen nuttig zijn om factoren die samenhangen met de ontwikkeling 
van osteochondrosis in de elleboog te bepalen en verschillende 
behandelingsmogelijkheden te vergelijken. 
 Het zou ook waardevol kunnen zijn om de verschillen in de vascularisatie 
in patiënten met en zonder osteochondrosis met een CT-angiografie te 
bestuderen. Een botscintigrafie kan nuttig zijn om veranderingen in de 
vasculariteit en osteogenese te meten, maar het kan geen onderscheid maken 
tussen osteochondrosis en andere ziekten die de vasculariteit en osteogenesis 
beïnvloeden.
 Omdat de etiologie   van de ziekte van Panner niet helemaal duidelijk 
is, is het de vraag of OCD van het capitellum humeri kan worden beschouwd als 
een ernstiger stadium van de ziekte van Panner, welke zich ontwikkelt op oudere 
leeftijd. Er is echter bewijs voor twee verschillende ziektes. De verschillende 
leeftijd bij presentatie en de verschillende radiologische bevindingen en prognose 
ondersteunen deze hypothese. In het algemeen hebben patiënten van 10 jaar 
en jonger, zonder intra-articulaire loose body laesies gelijk aan die beschreven 
door Dane Panner. Het is bovendien belangrijk dat de ziekte van Panner normaal 
gesproken zelf limiterend is, terwijl dit bij OCD meestal niet zo is.
 Op dit moment wordt de ziekte van Panner vaak gebruikt als term om 
osteochondrosis, OCD of osteonecrose van de elleboog te beschrijven. We 
stellen voor een beschrijving van de meest voorkomende bevinding op de 
röntgenfoto, bijvoorbeeld osteochondrose van het capitellum humeri te gebruiken 
om het gemakkelijker maken een uniform cohort te identificeren bij op populatie 
gebaseerde database studies. Een magnetic resonance imaging (MRI) scan kan 
nuttig zijn als röntgenfoto’s niet concluderend zijn.
 Ook de etiologie van de ziekte van Hegemann en fishtail misvorming 
blijft onduidelijk. Posttraumatische vasculaire schade van de distale humerus 
ter plaatse van de trochlea kan een rol kan spelen bij de ontwikkeling van beide 
ziekten. De meeste patiënten met de ziekte van Hegemann in onze studie hadden 
een contusie, fractuur of chronisch terugkerend microtrauma van de distale 
humerus in het verleden. Een fishtail misvorming ontwikkelt zich gewoonlijk na een 
distale humerus fractuur ontstaan in de kindertijd. 
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Daarom kunnen beide ziekten een continuüm zijn van hetzelfde proces, waarbij 
de ziekte van Hegemann in de nog niet ontwikkelde elleboog een voorloper 
van fishtail misvorming bij het volwassen skelet zou kunnen zijn. Zolang de 
pathofysiologie van beide ziekten niet volledig opgehelderd is, stellen wij voor om 
beide entiteiten ‘vascular disturbance of the trochlea’ te noemen.
 In nieuwe studies zouden de voorgeschiedenis, het lichamelijk onderzoek, 
radiologische bevindingen en metingen van patiënten met de ziekte van 
Hegemann of fishtail misvorming moeten worden vergeleken. 
 Naast het onderzoeken van de etiologie is het ook belangrijk te kijken 
naar de betrouwbaarheid van classificatiesystemen om behandeling, uitkomst 
en klinische beslissingen te sturen. Bijvoorbeeld, een betrouwbare classificatie 
voor OCD laesies van het capitellum humeri is belangrijk voor het kiezen van de 
behandeling. 

Patiënten met lagere stadia van OCD ondergaan meestal geen operatieve 
behandelingen, terwijl een operatieve behandeling wordt geadviseerd voor 
hogere stadia. De Minami classificatie was de meest betrouwbare stagering in 
ons onderzoek, echter ook hier werd slechts een matige overeenkomst gevonden. 
Daarom raden wij aan om een eenvoudiger classificatiesysteem te ontwikkelen 
voor het classificeren van de verschillende stadia van OCD van het capitellum 
humeri. Bijvoorbeeld een classificatie om onderscheid te maken tussen stadia 
waarbij er wel en geen operatieve behandeling moet plaatsvinden.

Elleboog arthroscopie wordt steeds vaker overwogen als behandeling voor 
elleboogpathologie. De procedure is echter technisch uitdagend door de 
nabijheid van de zenuwen in de elleboog. We vonden dat passieve educatieve 
cursussen alleen onvoldoende waren om te resulteren in accurate en nauwkeurige 
portal plaatsing door chirurgen die geen ervaring hadden met elleboog 
arthroscopie. Een preklinische stapsgewijze manier, bij voorkeur tijdens supervisie 
op elleboog kadavers kan leiden tot betere resultaten. Kadaver cursussen zijn 
echter moeilijk te organiseren, voornamelijk vanwege de hoge kosten. Momenteel 
worden computergestuurde instructie simulatoren en virtuele realiteit simulatoren 
steeds populairder. Nieuwe studies moeten testen of deze simulatoren 
gevalideerd zijn als trainingshulpmiddel voor elleboog arthroscopie.
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Zoals eerder genoemd, zijn grote databases belangrijk om specifieke 
studievragen te onderzoeken. Nieuwe studies moeten echter in de gaten 
houden dat wanneer er te veel factoren worden bestudeerd, het belang van elke 
afzonderlijke factor minder duidelijk wordt. Te veel factoren verhoogt ook het risico 
op overfitting van het model en er kunnen niet relevante correlaties gevonden 
worden. Daarom moeten alleen klinisch relevante variabelen worden getest. 
 
In dit proefschrift hebben we gebruik gemaakt van een grote database van vijf 
ziekenhuizen gedurende meer dan tien jaar om factoren die samenhangen met 
vroege loslating of breuken van implantaten of nonunion na een operatie voor 
intra-articulaire bicondylaire distale humerus fracturen te bestuderen. Vanwege 
de lage incidentie van vroege loslating of breuken van implantaten of nonunion 
konden we geen technische gebreken bestuderen en het was ook onmogelijk 
een multivariabele analyse uit te voeren. We raden het gebruik van nog grotere 
databases met een groter aantal vroege loslating of breuken van implantaten of 
nonunion met een follow-up van ten minste één jaar aan in toekomstige studies.

Subjectieve metingen, die eindpunten meten die belangrijk zijn voor patiënten, 
zoals PROMs worden steeds meer gebruikt in de klinische praktijk. PROMs 
worden ook gebruikt om de patiënttevredenheid te meten. Echter worden PROMs 
sterk beïnvloed door psychosociale factoren wat kan resulteren in het misleiden 
van artsen en patiënten. Aangezien patiënten meestal niet weten wat ze kunnen 
verwachten van de behandeling is het belangrijk om patiënttevredenheid 
metingen over de resultaten van een behandeling en de tevredenheid met het 
proces van de ontvangen zorg te onderscheiden.
 We hebben onderzocht of PROM scores door het veranderen van de 
denkwijze van de patiënt beïnvloed kunnen worden en vonden dat patiënten 
die positief geprimed werden met een positieve versie van de PCS minder 
beperkingen op het Patient Reported Outcomes Measurement Information 
System (PROMIS) Upper Extremity rapporteerden in vergelijking met patiënten 
die negatief geprimed werden met de originele PCS. Daarom veronderstellen we 
dat positief geformuleerde woorden en begrippen patiënten kunnen primen en 
coachen om hun gezondheid te verbeteren.
 Om primen te bevestigen hebben we een nieuwe gerandomiseerde 
studie uitgevoerd die de nulhypothese onderzocht dat er geen verschil was in de 
gemiddelde of maximale knijpkracht tussen patiënten die de originele PCS en een 
positief geformuleerde PCS kregen. 
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We vonden dat positieve priming door middel van een positief geformuleerde PCS 
resulteerde in een hogere gemiddelde en maximale knijpkracht in vergelijking met 
negatieve priming (originele PCS). In nieuwe studies moet bepaald worden of de 
effecten van priming blijvend zijn of niet.


