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CHAPTER 10  

Nederlandse samenvatting: 
De conservatieve behandeling 
van enkelartrose
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Nederlandse samenvatting: De conservatieve behandeling van 
enkelartrose

Hoofdstuk 1: Algemene Inleiding
Artrose is een chronische, degeneratieve aandoening die wordt geassocieerd met 

gewrichtspijn en verlies van functie. Elk synoviaal gewricht kan door artrose aangetast 
worden, de heup, knie en hand zijn het meest aangedaan.

Betrouwbare aantallen ten aanzien van de incidentie van enkelartrose zijn niet 
voorhanden, de schatting is dat enkelartrose voorkomt in ongeveer 1-4% van de volwassen 
populatie.

Er zijn veel soorten behandeling mogelijk. De conservatieve behandeling van 
symptomatische enkelartrose bestaat voornamelijk uit het behandelen van symptomen 
zoals pijn en stijfheid. Op dit moment is er geen behandelalgoritme wat gebruikt kan 
worden. De keuze voor een bepaalde behandeling wordt met name bepaald door de ernst 
van de aandoening, de leeftijd van de patiënt, de algemene gezondheid en de hoeveelheid 
belasting die de patiënt graag wil verrichten.

Alhoewel het gebruik van hyaluronzuur voor de knie uitgebreid is onderzocht is de 
hoeveelheid bewijs voor de effectiviteit, veiligheid en de juiste dosis bij toepassing in 
de enkel nog beperkt. Dit wordt bemoeilijkt omdat de enkel technisch lastiger is om te 
injecteren. 

Om het effect van conservatieve behandelingen te onderzoeken is het noodzakelijk 
om overeenstemming te bereiken welke uitkomstmaat gebruikt moet worden. 
Uitkomstmaten die op dit moment gebruikt worden zijn ontwikkeld zonder input van de 
doelgroep. Het is belangrijk om inzicht te hebben aangaande de impact van enkelartrose 
op het dagelijks leven, zodat het gewenste behandeleffect gemeten kan worden.

Op dit moment is er weinig bewijs voor de conservatieve behandeling van 
enkelartrose. Het is onduidelijk welke behandelingen er gebruikt zijn alvorens een patiënt 
wordt verwezen en in welk stadium van artrose patiënten naar het ziekenhuis worden 
verwezen.

Dit proefschrift behandelt de effectiviteit en veiligheid van hyaluronzuurinjecties 
voor enkelartrose, het doseringsschema voor hyaluronzuurinjecties en de optimale 
injectietechniek voor de enkel. Daarnaast wordt de impact van enkelartrose op 
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het dagelijks leven en het aanwezige bewijs voor de conservatieve behandeling van 
enkelartrose geëvalueerd. 

Als laatste wordt het stadium waarop patiënten naar het ziekenhuis worden verwezen 
geanalyseerd, de behandeling die men heeft ondergaan voor de verwijzing, de oorzaak van 
hun enkelartrose en de uiteindelijke behandeling die werd voorgesteld in het ziekenhuis.

Hoofdstuk 2: Een prospectieve multicenter, open studie naar de veiligheid 
en effectiviteit van hylan G-F 20, bij patiënten met symptomatische 
enkelartrose.
Het doel van dit onderzoek was om de veiligheid en effectiviteit van hylan G-F 20 

(Synvisc) te onderzoeken bij patiënten met symptomatische enkelartrose.
Patiënten kregen een enkele injectie van 2 ml hylan G-F 20 met een potentiële tweede 

na 1,2 of 3 maanden in de enkel toegediend. 
Patiënten met symptomatische enkelartrose waren geschikt voor deelname wanneer 

ze bij aanvang van de studie tussen de 50 en 90 mm op de VAS pijnscore (0-100mm) 
scoorden. De belangrijkste uitkomstmaat was het verschil in pijn in de studie enkel (VAS) 
tussen aanvang en 3 maanden na start van de studie. De veiligheid van het middel werd 
gebaseerd op de hoeveelheid bijwerkingen die werden vastgesteld gedurende de studie. 

Vijfenvijftig patiënten ontvingen een eerste injectie; 24 kregen een tweede. Er traden 
geen ernstige bijwerkingen als gevolg van de behandeling op. Zeventien patiënten 
ondervonden een milde of matige bijwerking als gevolg van de behandeling. De 
gemiddelde pijnscore daalde van 68.0 bij start van het onderzoek naar 33.8 bij 3 maanden 
(p<0.001), deze daling werd behouden tot 6 maanden (34.2, p<0.001). 

De conclusie is dat Hylan G-F 20 bij patiënten met symptomatische enkelartrose goed 
verdragen wordt en effectief is tot tenminste 6 maanden na injectie.

Hoofdstuk 3: De effectiviteit, veiligheid en dosis afhankelijkheid van 
intra-articulaire in hyaluronzuur injecties voor de behandeling van 
enkelartrose.
De ideale dosis en frequentie van hyaluronzuurinjecties voor de enkel is nog niet 

bepaald. 
Het doel van dit onderzoek was om de effectiviteit en veiligheid en dosisafhankelijkheid 

van hyaluronzuurinjecties in de enkel te bepalen.
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Een prospectieve eenzijdig geblindeerde studie bij patiënten met symptomatische 
enkelartrose werd uitgevoerd. Patiënten werden gerandomiseerd naar een eenmalige 
injectie van 1, 2, 3 ml of 3 wekelijkse injecties van 1 ml (3x1ml) groep. De belangrijkste 
uitkomstmaat was “pijn tijdens lopen” na 15 weken, gemeten op een 100 mm VAS.

Zes en twintig patiënten namen deel. De 3x 1ml groep liet een significante daling zien 
voor “ pijn tijdens lopen “ na 7 weken en voor “ pijn in rust” (p=0.046). Na 15 weken 
was er een significant verschil voor “ pijn in rust” (p=0.046). Er waren geen significante 
dalingen in de VAS voor de eenmalige injecties. Zeven patiënten ondervonden tijdelijke 
zwelling of toegenomen pijn in de enkel na injectie. 

De conclusie luidt dat Orthovisc® viscosupplementatie voor gebruik in de enkel goed 
wordt verdragen en effectief is. Het 3x1ml doseringsschema liet de beste resultaten zien.

Hoofdstuk 4: De optimale injectie techniek voor de artrotische enkel: 
een gerandomiseerde cross-over studie.
Ten einde de huidige injectietechniek voor de enkel met artrose te verbeteren, met als 

doel het effect van intra-articulaire injecties te verbeteren en het aantal bijwerkingen te 
verminderen, werden 2 injectietechnieken door middel van een gerandomiseerd cross-
over onderzoek, bij patiënten met symptomatische enkelartrose vergeleken.

Het voornaamste doel van dit onderzoek was om de mate van precisie van intra-
articulaire injecties bij enkelartrose te onderzoeken. Twee technieken werden vergeleken, 
een waarbij een tractie apparaat werd gebruikt en een met de op dit moment meest 
gebruikte injectie techniek.

Patiënten kregen een injectie met hyaluronzuur waarbij een van beide technieken 
gebruikt werd. Vier weken later werd een tweede injectie gegeven waarbij gebruik 
gemaakt werd van de andere techniek.

Zeventig patiënten deden mee aan de studie. Het aantal missers was bij beide 
technieken hetzelfde (24%). 

Eenenveertig patiënten in de tractiegroep en 39 in de andere groep, hadden last van 
bijwerkingen. Andere uitkomstmaten lieten geen verschil zien tussen beide groepen.

Gezien het feit dat er een aanzienlijk aantal missers was in beide groepen, werd er 
geconcludeerd dat het aan te bevelen is om de enkel met ernstige artrose met behulp van 
contrast en doorlichting te injecteren.



217

10Nederlandse samenvatting

Hoofdstuk 5: De impact van enkelartrose. Het verschil in mening tussen 
patiënt en orthopedisch chirurg.
Verschillende scoringssystemen worden gebruikt om het effect van conservatieve 

behandelingen te monitoren. Deze scoringssystemen zijn ontwikkeld door artsen met 
niet of nauwelijks input van de patiëntendoelgroep. 

Om een “patient reported outcome measure” (PROM) te ontwikkelen die de gewenste 
uitkomst meet bij de behandeling van enkelartrose, is het belangrijk om te weten wat de 
doelgroep belangrijk vindt.

Een gemodificeerde Delphi-methode werd gebruikt. Deze bestond uit interviews 
met patiëntenfocusgroepen en experts, gevolgd door een enquête die bestond uit 32 
beweringen. Het verschil in mening tussen patiënten en orthopedische chirurgen werd 
onderzocht. Veertig patiënten en 40 orthopedisch chirurgen beantwoorden de enquête. 
Pijn werd door beiden het belangrijkste symptoom van enkelartrose bevonden. Een 
belangrijk onderdeel dat door patiënten benoemd werd was de moeite die ze hadden 
om bepaalde activiteiten uit te oefenen, naast de wens om mee te doen in het dagelijks 
leven en met sportieve activiteiten. Stijfheid is een symptoom dat de patiënt belet om 
bepaalde dagelijkse activiteiten te verrichten, dit werd minder belangrijk gevonden door 
orthopedisch chirurgen.

Een significant verschil tussen de mening van patiënten en orthopedisch chirurgen, 
aangaande specifieke symptomen van enkelartrose werd aangetoond. 

Dit leidde tot de conclusie dat het incorporeren van de eisen en wensen van patiënten 
in een nieuwe uitkomstmaat, een logische stap is in het creëren van een nieuwe PROM.

Hoofdstuk 6: Conservatieve behandeling van enkelartrose; 
een Cochrane review.
Met de bedoeling om een overzicht van de beschikbare bewijslast als een basis voor 

een toekomstige richtlijn aan te leveren, werd een review van de aanwezige hoogwaardige 
bewijslast aangaande de voor en nadelen van de conservatieve behandeling van 
enkelartrose bij volwassenen verricht.

De oorzaak van enkelartrose is hoofdzakelijk post traumatisch. Patiënten zijn meestal 
vrij jong, aangezien het ongeval op een jonge leeftijd plaatsvindt. Operatieve behandeling 
is bedoelt voor patiënten met een eindstadium van artrose. Verschillende conservatieve 
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behandelmogelijkheden zijn beschikbaar, echter bewijzen over de voor- en nadelen 
ontbreken.

De belangrijkste databases werden doorzocht tot september 2014. Gerandomiseerde 
(RCT) en Klinische gecontroleerde studies (CCT) aangaande de niet-operatieve 
behandeling van enkelartrose werden geïncludeerd.

Zes RCT’s die het gebruik van hyaluronzuur analyseerden werden gevonden, er werden 
geen andere RCT of CCT’s gevonden die een ander soort conservatieve behandeling voor 
enkelartrose onderzocht.

Tweehonderdenveertig patiënten met de diagnose enkelartrose werden geïncludeerd. 
Drie RCT’s vergeleken hyaluronzuur met placebo. Een vergeleek hyaluronzuur met 
fysiotherapie, een ander vergeleek hyaluronzuur gecombineerd met fysiotherapie 
met Botuline-toxine (Botox) en nog een ander betrof een onderzoek naar de 
dosisafhankelijkheid van hyaluronzuurinjecties.

Een metanalyse 2 van de 3 studies, betreffende pijn en functie aangaande de 
vergelijking van hyaluronzuur met placebo, liet zien dat de totale AOS score op 6 
maanden met 12% vermindert is (95% CI -24% to -1%) op een schaal van 0 tot 100 
(mean difference (MD) - 12.53 (95% CI -23.84 to -1.22) . Het bewijs werd gegradeerd 
als laag door onnauwkeurigheid en beperkingen in de studie opzet. De AOS subscore 
pijn was verminderd op 3 maanden (92 patienten)(MD -1.83; 95% CI -11.33 to 7.68). De 
AOS subscore beperking liet een vermindering zien op 3 maanden (92 patienten)(MD 
-0.13; 95% CI -9.26 to 9.01 ). Er werd geen beter effect voor de AOS score gevonden ten 
aanzien van hyaluronzuur gevonden 3 maanden na toediening. (MD-1.8;95% CI-11.3 tot 
7.7). Dit bewijs werd gegradeerd als laag door onnauwkeurigheid en beperkingen in de 
studie opzet. De peto odds ratio om een bijwerking te krijgen was 2.3 hoger ten nadele 
van hyaluronzuur (95% CI 0.45 tot 12.11). Dit bewijs is niet conclusief door het wijde 
confidence interval en de kleine hoeveelheid gebeurtenissen.

Ten aanzien van de vergelijking van hyaluronzuur met fysiotherapie (30 patienten), 
was de pijn vermindert na 12 maanden (MD-0.70 95% CI -2.54 to 1.14) op een Visual 
Analogue Scale (VAS 0-10).

Ten aanzien van de vergelijking van hyaluronzuur gecombineerd met fysiotherapie 
met een Botuline-toxine A injectie (75 patienten),liet de AOS subscore pijn een daling 
zien na 6 maanden (MD 0.10; 95% CI -0.42 to 0.62). Voor functie ( de AOS subscore 
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beperking) werd na 6 maanden eveneens een daling in score gezien (MD 0.20; 95% CI 
-0.34 to 0.74) . Het bewijs werd als laag gegradeerd.

De RCT aangaande de vergelijking van 4 verschillende doseringsschema’s voor 
hyaluronzuur (26 patienten), liet de beste daling in de gemiddelde pijn tijdens lopen zien 
(VAS 0-100), voor de 3x 1ml dosis na 27 weken. Er was sprake van een gemiddelde daling 
van 30. 

Er werd geconcludeerd dat er tot nu toe onvoldoende gegevens zijn om een 
samenvatting van de bewijslast te maken als een basis voor een toekomstige richtlijn voor 
de behandeling van enkelartrose.

Hyaluronzuur als behandeling voor enkelartrose lijkt veilig en meer effectief 
dan placebo na 6 maanden voor zowel pijn als beperking (totale AOS score), dit is 
gebaseerd op een lage kwaliteit van de bewijslast. Niet conclusieve resultaten werden 
gevonden voor vergelijkingen van hyaluronzuur met andere behandelingen. Het blijft 
onduidelijk welke patiënten ( leeftijd, ernst van artrose) het meeste voordeel hebben van 
hyaluronzuurinjecties en welk dosisschema gebruikt moet worden.

Hoofdstuk 7: Het bewijs voor de conservatieve behandeling van enkel-
artrose ontbreekt: in welk stadium worden patiënten verwezen naar de 
orthopedisch chirurg?
Teneinde conservatieve behandelingen van enkelartrose te kunnen onderzoeken op 

effectiviteit en veiligheid, met als doel bewijs te vinden om een behandelalgoritme te 
maken, moeten patiënten in een vroeg stadium van de aandoening verwezen worden.

Tussen maart 2011 en september 2013, werden gegevens van patiënten met 
enkelartrose verzameld en onderzocht. Er werd gekeken naar het stadium waarin 
patiënten werden verwezen naar een orthopedische kliniek, welke behandeling patiënten 
hadden ondergaan voordat ze verwezen werden en welke behandelopties er nog waren 
voor deze patiënten ten tijde van hun polikliniekbezoek.

Honderdzevenennegentig patiënten werden prospectief geïncludeerd. Het overgrote 
deel werd in een laat stadium van hun ziekte naar ons verwezen; 53% had een stadium 
Van Dijk 2B of 3, 62% had een Kellgren-Lawrence graad 3-4.

De behandeling die patiënten hadden ondergaan voorafgaand aan het polikliniek 
bezoek bestond hoofdzakelijk uit het gebruik van een hulpmiddel zoals een 
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schoenaanpassing of bijvoorbeeld een stok. Pijnstillers werden het meest door graad 
3 patiënten gebruikt, in het merendeel betrof het een NSAID. Het behandeladvies aan 
het eind van het polikliniek bezoek bestond bij graad 3 patiënten meestal uit een advies 
tot chirurgische behandeling (71%), andere opties waren een hyaluronzuurinjectie, een 
hulpmiddel, fysiotherapie of een combinatie van deze opties.

De conclusie van deze studie luidt dat patiënten verwezen worden in een laat 
stadium van hun aandoening. Als we bewijs willen vinden voor verschillende soorten 
conservatieve behandelopties en inzicht krijgen in het proces van enkelartrose dan is het 
belangrijk dat patiënten in een vroeg stadium van hun aandoening worden verwezen.

Hoofdstuk 8: Algemene discussie
Het bewijs voor conservatieve behandeling van enkelartrose is beperkt. Het 

onderzoek in dit proefschrift had als doel om bewijs te vinden voor de effectiviteit en 
dosering van hyaluronzuur voor de behandeling van enkelartrose. Om de effectiviteit 
van hyaluronzuur te verbeteren en de hoeveelheid bijwerkingen te verminderen, werd 
een poging gedaan om de optimale injectietechniek bij de artrotische enkel te vinden. 
De impact van enkelartrose op het dagelijks leven werd onderzocht, hierbij werd de 
mening van de patiënt met de mening van de orthopedisch chirurg vergeleken. Een 
systematisch overzicht van de literatuur werd verricht teneinde bewijs te vinden voor 
bestaande conservatieve behandelingen voor enkelartrose. Om te onderzoeken welke 
conservatieve therapieën momenteel gebruikt worden voor enkelartrose, werd een 
cohort met enkelartrose patiënten onderzocht waarbij de conservatieve behandeling 
die men had ondergaan alvorens ze verwezen werden naar het ziekenhuis , het stadium 
van enkelartrose waarop men werd verwezen en de nog mogelijke behandel opties, met 
speciale aandacht voor de conservatieve opties, ten tijde van verwijzing werd onderzocht.

Dit proefschrift toont aan dat een enkele injectie met 2ml Hylan G-F20 met een 
mogelijke tweede na 1,2 of 3 maanden effectief is in het reduceren van de pijn die 
geassocieerd is met enkelartrose. Reductie van pijn hield minstens 6 maanden aan 
bij de meeste patiënten. Vier verschillende doseringsschema’s betreffende Orthovisc 
werden vergeleken, het 3x1ml schema liet voor dit middel de beste resultaten zien voor 
vermindering van pijn tijdens lopen.
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Twee injectietechnieken, met en zonder tractie, werden vergeleken; dezelfde 
hoeveelheid injecties faalden in beide groepen, dit leidde tot de aanbeveling dat de beste 
manier om de enkel te injecteren vooralsnog is met de hulp van doorlichting en het 
gebruik van contrastvloeistof, zolang andere technieken zich nog niet hebben bewezen.

Enkele significante verschillen in de mening tussen patiënten en orthopedische 
chirurgen werden aangetoond. Een van de belangrijkste verschillen is het hogere belang 
dat gehecht wordt door patiënten aan het kunnen mee doen met verschillende activiteiten. 
Huidige PROMS zijn gemaakt door clinici met geen of nauwelijks input van de patiënten 
doelgroep. De uitkomst van deze studie leidde tot de conclusie dat als we een goede 
patiënt gerapporteerde uitkomst (PROM)willen, we naast de uitkomst die de clinicus 
wil onderzoeken ook de mening en eisen van de individuele patiënt moeten verwerken.

Teneinde de voor- en nadelen van welke behandeling dan ook voor enkelartrose bij 
volwassenen te onderzoeken, met als doel een samenvatting te creëren van de huidige 
bewijslast, als basis voor een toekomstige behandel algoritme werd een Cochrane-review 
verricht. Er werd geconcludeerd dat er tot op heden onvoldoende gegevens aanwezig zijn 
voor een overzicht van de huidige bewijslast teneinde een toekomstige richtlijn voor de 
behandeling van enkelartrose te creëren.

Patiënten worden in een dusdanig laat stadium van hun enkelartrose verwezen dat de 
enige behandeling die nog mogelijk is meestal bestaat uit een chirurgische behandeling. 
Om bewijs te vinden voor conservatieve mogelijkheden moeten patiënten in een vroeg 
stadium van hun ziekte verwezen worden.

Het wordt aanbevolen om meer kwalitatief hoogwaardige studies te verrichten om 
bewijs te vinden voor de conservatieve behandeling van enkelartrose. Deze studies zijn 
noodzakelijk om een toekomstige richtlijn te creëren. Door het grotere aanbod van 
patiënten en de aanwezigheid van andere zaken zoals bijvoorbeeld wetenschappelijke 
ondersteuning, lijkt het aan te bevelen om dit onderzoek in een ziekenhuis-setting te 
verrichten. Om dit te bereiken moeten patiënten in een vroeg stadium verwezen worden. 
Huisartsen als ook andere zorgprofessionals die betrokken zijn in de behandeling van 
enkelartrose moeten zich bewust zijn van het proces van het ontstaan en de progressie 
van enkelartrose ten einde patiënten tijdig te herkennen om achteruitgang te voorkomen. 
Toekomstig onderzoek moet zich richten op de preventie en progressie van enkelartrose.






