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Inn Hoofdstuk 1 wordt een literatuuroverzicht gegeven van de etiologische factoren, klinische kenmerken, 

röntgenologischee verschijnselen en behandelingsresultaten van het anterieur enkel impingement syndroom. 

Hett anterieur enkel impingement syndroom ("footballer's ankle") is een veel voorkomende oorzaak van 

chronischee enkelklachten en treedt frequent op bij (top)sporters. Het is een klinische diagnose die 

wordtt gekenmerkt door chronische anterieure enkelpijn met een pijnlijke, beperkte dorsaalflexie. Bij 

fysischee diagnostiek is er sprake van herkenbare palpatiepijn ter plaatse van de anterieure gewrichtsspleet 

enn kan onderscheid worden gemaakt tussen anteromediaal en anterolateraal impingement. De impingement 

symptomenn worden veroorzaakt door inklemming van een weke delen en / of een benig impediment. 

Hett benig anterieur enkel impingement syndroom kenmerkt zich door anterieure talotibiale osteofyten, die 

afwezigg zijn bij het weke delen impingement syndroom. Aanwezigheid van osteofyten wekt de suggestie 

datt er sprake is van artrose van het enkelgewricht. Echter bij het anterieur impingement syndroom hoeft het 

gewrichtskraakbeenn niet aangetast te zijn. Röntgenfoto's tonen dan osteofyten zonder versmalling van de 

gewrichtsspleet.. Dit in tegenstelling tot de artrotische enkel, waarbij de gewrichtsspleet wel is versmald. 

Dee etiologie van de osteofyten bij het enkel impingement syndroom is onduidelijk en gebaseerd op een 

aantall  hypothesen, die niet wetenschappelijk zijn getoetst. Er wordt verondersteld dat mechanische 

factoren,, zoals repeterende tractie aan het gewrichtskapsel en / of direct trauma, een essentiële rol 

spelenn bij het ontstaan van de osteofyten. 

Uitt de praktijk is bekend dat de anteromediale osteofyten veelal niet worden gediagnosticeerd met de 

standaardd laterale en voor-achterwaartse röntgenfoto's. Bij missen van osteofyten bij deze patiënten 

wordtt ten onrechte de diagnose weke delen impingement gesteld. 

Klinischee studies van arthroscopische behandeling van het anterieur enkel impingement syndroom tonen 

veelall  goede resultaten met relatief weinig complicaties. Echter de meeste studies zijn retrospectief van 

opzett met een korte follow-up en resultaten van een grote groep patiënten ontbreekt. 

Hett doel van dit proefschrift was om wetenschappelijk bewijs te vinden voor de veel geciteerde etiologische 

factoren,, een nieuwe röntgenopname te ontwikkelen en te testen voor detectie van de anteromediale 

osteofytenn en de korte- en lange termijn resultaten van arthroscopische behandeling te evalueren in een 

prospectieff  opgezette klinische trial. 

Inn Hoofdstuk 2 wordt een kadaverstudie beschreven. In deze studie werd onderzocht of er anatomisch 

bewijss bestaat voor de hypothese dat osteofyten, die gesitueerd zijn ter plaatse van het (voormalige) 

niet-gewichtsdragendee kraakbeenoppervlak van het enkelgewricht, zich ontwikkelen door repeterende 

tractiee aan het gewrichtskapsel. De hypothese van repeterende kapseltractie impliceert dat osteofyten 
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ontstaann op de plaats waar het gewrichtskapsel aanhecht. Daarnaast werd in de studie de hypothese 

getoetstt of de impingementklachten kunnen wordenn verklaard door aanwezigheid van een anterieure 

wekee delen component, die tijdens dorsaalflexie inklemt tussen de distale tibia en talus. 

Beidee hypothesen werden onderzocht in 8 sagittaal gezaagde coupes van kadaverenkels. Bestudeerd 

werden:: de breedte van de niet-gewichtsdragende kraakbeenrand, de afstand van de aanhechting van 

hett gewrichtskapsel tot de kraakbeengrens van talus en tibia en de weke delen component. 

Dee gemiddelde breedte van de niet-gewichtsdragende kraakbeenrand van de tibia bedroeg 2.4 mm. De 

gemiddeldee afstand van het gewrichtskapsel tot de grens van de kraakbeenrand van talus en tibia was 

respectievelijkk 4.3 mm. en 2.4 mm. In alle kadaverenkels was een extra-articulaire weke delen component 

aanwezig,, die bestond uit voornamelijk vetweefsel. Dit weefsel lag op het gewrichtskapsel en strekte 

zichh uit langs de gehele gewrichtsspleet. Tijdens manuele beweging in 15° graden dorsaalflexie klemde 

dee synoviale weke delen component in tussen de distale tibia en talus. 

Wijj  concludeerden dat de plaats van aanhechting van het gewrichtskapsel en osteofytvorming niet 

overeenkomen.. De hypothese dat de osteofyten ontstaan door repeterende tractie aan het gewrichtskapsel 

iss dan ook niet plausibel. De anatomische bevindingen ondersteunen wel de hypothese dat een anterieur 

gelokaliseerdee synoviale weke delen component symptomatisch kan inklemmen tijdens dorsaalflexie 

bewegingen. . 

Inn Hoofdstuk 3 worden twee hypothesen over de ontstaanswijze van talotibiale osteofyten bij voetballers 

beschreven.. Eén hypothese veronderstelt dat herhaalde tractie aan het gewrichtskapsel tijdens maximale 

plantairflexiee bewegingen - die kan optreden tijdens het schieten van een voetbal - de oorzaak is. Een 

anderee hypothese gaat er vanuit dat de formatie van osteofyten gerelateerd is aan directe beschadiging 

vann het anteromediaal gelokaliseerde kraakbeen van het enkelgewricht. Deze beschadiging is het resultaat 

vann repeterende microtraumata, die optreden tijdens herhaalde impactt van de bal. 

Inn een biomechanische studie werd onderzocht of de plantairflexie hoek tijdens het schieten van een 

voetball  de individuele fysiologische plantairflexie beweeglijkheid overschrijdt. Tevens werd onderzocht 

off  de plaats van impact van de voetbal overeenkomt met de locatie van de enkel osteofyten. Daarnaast 

werdd de kracht van de impact bepaald. 

Dezee variabelen werden onderzocht tijdens 150 schietacties bij 15 topamateurs, waarbij gebruik werd 

gemaaktt van mobiele sensoren en high-speed video apparatuur. 

Inn 39% van de schietacties overschreed de plantairflexie hoek de individuele fysiologische plantairflexie 

beweeglijkheid.. De impact van de voetbal was voornamelijk gelokaliseerd ter plaatse van het 

anteromedialee gedeelte van de voet en de enkel. In respectievelijk 89% en 76% van de schietacties was 

err impact tussen voetbal en de basis van metatarsale I en het anterieure gedeelte van de mediale malleolus. 

Dee gemiddelde balsnelheid bedroeg 24.6 m/s, met een corresponderende impact kracht van 1025 N. 

Maximalee plantairflexie werd slechts bereikt in de minderheid van de schietacties. De hypothese van 
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formatiee van osteofyten door herhaalde kapseltractie is daarom niet erg plausibel. De resultaten van de 

locatiee en kracht van de bal impact ondersteunen wel de hypothese dat osteofyten kunnen ontstaan als 

gevolgg van repeterende (micro)traumata door herhaalde impact van een voetbal. 

Inn Hoofdstuk 4 wordt een kadaver studie beschreven. Doel van de studie was het ontwikkelen van een 

aanvullendee röntgenopnarne voor detectie van anteromediale tibia en talus osteofyten, die niet aangetoond 

wordenn op standaard röntgenopnamen. 

Dee maximale grootte van anteromediale osteofyten die met een laterale röntgenopnarne door protrusie 

vann het prominerende anterolaterale gewrichtsoppervlakte niet gedetecteerd worden, werd bepaald in 

100 kadaverenkels. De gemiddelde protrusie van het prominerende anterolaterale gewrichtsoppervlakte, 

tenn opzichte van het anteromediale gewrichtsoppervlakte, bedroeg 7.3 mm. Anteromediale tibia en talus 

osteofytenn werden maximaal prominerend geprojecteerd bij een aanvullende röntgenopnarne, met 45° 

craniocaudalee stralenrichting en 30° exorotatie van het been: de AnteroMediale Impingement (AMI) 

opname.. In een prospectief diagnostische pilotstudie werd bij 25 opeenvolgende patiënten de waarde 

vann deze AMI opname vergeleken met de arthroscopische bevindingen. 

Mediaall  gelokaliseerde tibia en talus osteofyten werden veelal niet aangetoond met de laterale opname, 

maarr wel op de aanvullende AMI opname. Standaard laterale opnamen bleken het meest sensitief voor 

detectiee van de anterolaterale osteofyten. 

Dee combinatie van standaard röntgenopnarne en aanvullende AMI opname wordt geadviseerd voor het 

röntgenologischh onderscheiden van laterale en mediale tibia en talus osteofyten. 

Inn Hoofdstuk 5 wordt de meerwaarde van de aanvullende AMI opname, als vervolg op de pilotstudie 

uitt hoofstuk 4, geëvalueerd in een prospectief diagnostische studie. We toetsten de hypothese dat 

toepassingg van standaard laterale röntgenopnamen onvoldoende is om anterieure tibia en talus osteofyten 

aann te tonen. Er werd verondersteld dat de AMI röntgenopnarne een relevante aanvulling is, doordat 

mett deze opname de anteromediale osteofyten worden gediagnosticeerd die gemist worden op de 

lateralee opnamen. 

Dee aan- en afwezigheid van anterieure tibia en talus osteofyten werd vergeleken met de bevindingen bij 

CTT scans, MRI scans en arthroscopische chirurgie. Bij 60 opeenvolgende patiënten met een anterieur 

enkell  impingement syndroom werden de gemiddelde testkarakteristieken bepaald. 

Dee sensitiviteit van de laterale röntgenopnamen voor detectie van anterieure tibia en talus osteofyten 

bedroegg respectievelijk 40% en 32 % (specificiteit 70% en 82%). Na toevoeging van de bevindingen 

bijj  de AMI röntgenopnamen was er een toename van de sensitiviteit tot respectievelijk 85 % and 73 % 

(specificiteitt 45 % and 68 %). Deze toename werd verklaard doordat er anteromediale osteofyten 

werdenn gediagnosticeerd met de AMI röntgenopnarne (sensitiviteit respectievelijk 93 % en 67 %). 



106 6 Chapterr 10 

Wee concludeerden dat toepassing van laterale röntgenopname onvoldoende is om anterieure tibia en 

taluss osteofyten aan te tonen. De AMI röntgenopname is een relevante aanvulling op de standaard 

röntgenopnamenn en wordt aanbevolen om anteromediale tibia en talus osteofyten aan te tonen bij 

patiëntenn met een anterieur enkelimpingement syndroom. 

Inn Hoofdstuk 6 wordt een prospectief klinische trial beschreven, waarin patiënten met een anterieur 

enkell  impingement syndroom werden geïncludeerd. We evalueerden de prognostische parameters van 

arthroscopischee behandeling. De lokalisatie (tibia of talus) en grootte van de osteofyten worden in 

internationalee enkelscores gebruikt als prognostische parameter voor succesvolle behandeling. Onze 

hypothesee was, dat een preëxistent aanwezige gewrichtsspleetversmalling het uiteindelijke 

behandelingsresultaatt bepaalt. 

Omm deze hypothese te toetsen werden bij 62 patiënten de volgende parameters geanalyseerd: leeftijd, 

geslacht,, aangedane zijde, grootte en lokalisatie van de osteofyten, gewrichtsspleetversmalling en 

veranderingenn van de dorsaalflexie. De gemiddelde follow-up bedroeg 2 jaar. 

Uitt de resultaten bleek dat de artrotische verandering (gewrichtsspleetversmalling) een betere 

prognostischee parameter is dan de grootte en lokalisatie van de osteofyten. De osteofyten zonder 

gewrichtsspleetversmallingg ontstaan niet secundair aan de artrose, maar zijn het resultaat van lokaal 

optredendee (micro) traumata. Na 2 jaar bedroeg het gemiddelde percentage goed / excellent resultaat 

73%.. Negentig % van de patiënten waarbij de gewrichtsspleet niet versmald was, hadden een goed / 

excellentt resultaat. Voor patiënten met gewrichtsspleetversmalling bedroeg dit percentage 50%. De 

groepp patiënten zonder gewrichtsspleetversmalling toonde betere scores voor pijn, zwelling, 

werkhervattingg en sporthervatting. Daarnaast werd aangetoond dat patiënten met minder dan 2 jaar pijn 

voorafgaandd aan de chirurgische behandeling en anteromediaal gelokaliseerde klachten, een betere 

prognosee hadden dan patiënten met langer dan 2 jaar klachten en anterolateral pijn. 

Inn hoofdstuk 7 worden de lange termijnresultaten (5 tot 8 jaar) van de prospectief klinische trial 

beschreven.. Patiënten werden op basis van een röntgenclassificatie onderverdeeld in 3 groepen: weke 

delenn impingement laesies, benig impingement laesies zonder gewrichtsspleetversmalling en benig 

impingementt laesies met gewrichtsspleetversmalling. Om de terugkeer van osteofyten en progressie van 

gewrichtsspleetversmallingg te scoren, werden de preoperatieve, postoperatieve en follow-up 

röntgenopnamenn vergeleken. 

Tijdenss de gemiddelde follow-up duur van 6.5 (5 tot 8) jaar, hadden alle patiënten met een weke delen 

impingementt laesie een goed / excellent resultaat. Voor de patiënten met een benig impingement laesie 

zonderr gewrichtsspleetversmalling bedroeg dit percentage 77%. Bij tweederde van deze patiënten was 

err een terugkeer van osteofyten. De meerderheid van patiënten met een benig impingement laesie met 

gewrichtsspleetversmallingg lieten tijdens radiologische follow-up geen toename van de 
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gewrichtsspleetversmallingg zien. Tijdens follow-up rapporteerden de patiënten een significante afname 

vann de pijn (P=0.021) en had 53 % een goed / excellent resultaat. 

Wee concludeerden dat na gemiddeld 6.5 jaar follow-up excisie van een weke delen en/ofbenig impediment 

bijj  patiënten met een klinische anterieur enkelimpingement syndroom en geen gewrichtsspleetversmalling 

eenn effectieve behandeling is. Dit ondanks dat er bij de meerderheid van patiënten met benig impingement 

laesiess sprake is van een terugkeer van osteofyten. Meer dan de helft (53%) van de patiënten met een 

benigee impingement laesie en gewrichtsspleetversmalling is na 5 tot 8 jaar nog steeds tevreden over het 

bereiktee resultaat. Dit is vergelijkbaar met het resultaat na 2 jaar (50%). 




