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Epicondylitiss lateralis humeri, ook wel 'tenniselleboog ' is een klacht die vaak wordt gezien in 

dee huisartsenpraktijk. De klassieke patiënt presenteert zich met pijn aan de laterale zijde van de 

elleboog,, verergerend tijdens aanspannen van de extensoren van de onderarm. Met een incidentie 

inn diezelfde huisartsenpraktijk van 4-7 per 1000 patiënten per jaar is het omvangrijke klacht. 

Dee klacht leidt bovendien in ongeveer 10% van de patiënten tot ziekteverzuim, van gemiddeld 

111 weken. De aandoening heeft over het algemeen een mild beloop, maar duurt onbehandeld 

gemiddeldd 6 maanden tot 2 jaar. Er zijn vele behandelopties beschreven. Een probleem voor de 

behandelendd arts is dat uit het brede scala van behandelopties geen optimale behandeling is te 

identificeren.. Een van de oorzaken hiervoor is het gebrek aan adequaat evaluatieonderzoek. 

Hett belangrijkste doel van dit proefschrift was om de effectiviteit van een brace, een 

fysiotherapeutischh regime en een combinatie van de beide genoemde behandel strategieën te 

vergelijken,, om op die manier richting te geven aan de discussie rondom de optimale 

behandelwijzee van een 'tenniselleboog'. 

Hoofdstukk II omvat een overzicht van de huidige aanwezige literatuur betreffende de effectiviteit 

vann orthoses, ondersteunende hulpmiddelen waaronder braces, in de behandeling van 

tenniselleboogklachten.. De literatuur werd systematisch nagezocht in 5 elektronische databases, 

referentielijstenn van gevonden artikelen en middels contact met experts op het gebied van 

'tenniselleboog'.. Alle gevonden gerandomiseerde klinische trials werden door twee reviewers 

onafhankelijkk beoordeeld op validiteit. Uitkomsten uit de gevonden trials werden geëxtraheerd 

enn uitgedrukt als relatieve risico's (Relative Risks (RRs)) in het geval van dichotome 

uitkomstmatenn of Standardised Mean Differences (SMD), in het geval van continue 

uitkomstmaten.. Er werden vijf trials geïncludeerd, alle met slechts kleine patiëntenpopulaties. 

Dee validiteit varieerde van 3 tot 9 positieve items op een lijst met 11 validiteititems. 

Sensitiviteitsanalysess en het statistisch samenvoegen ('pooling') van de resultaten was niet 

mogelijkk door het beperkte aantal trials en de heterogeniteit. Er kunnen geen definitieve 

conclusiess worden getrokken over de effectiviteit van orthoses voor tenniselleboogklachten. 

Meerr goed opgezette trials van voldoende omvang ("power") zijn hiervoor gewenst. 

Inn hoofdstuk III wordt het Epicondylitis Lateralis Onderzoek (acroniem: de ELO-trial) 

beschreven.. Het betreft een gerandomiseerde klinische trial waarin een brace, een 

gestandaardiseerdd fysiotherapeutisch regime en een combinatie van beide worden vergeleken 

opp effectiviteit voor de behandeling van patiënten met tenniselleboogklachten. De uitkomsten 

werdenn vergeleken op 6, 26 en 52 weken na randomisatie. Deze uitkomstmaten waren 

succespercentage;; ernst van de klachten volgens de arts; pijn tijdens de belangrijkste 
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klachtengevendee activiteit van de patiënt; functionele beperking (op een "pijnvrije functie" 

vragenlijst);; pijnvrije knijpkracht en maximale knijpkracht; drukpijn op de laterale epicondylus; 

beperkingg tijdens dagelijkse activiteiten; tevredenheid. Zowel een "intention-to-treat" als een 

"per-protocol""  analyse werd gebruikt om de data te analyseren. Op korte termijn (6 weken) 

werdenn voor fysiotherapie ten opzichte van alleen-brace positieve resultaten gevonden op de 

uitkomstmatenn pijn, functionele beperking en tevredenheid. Alleen-brace behandeling bleek 

echterr betere resultaten te geven op de uitkomst beperking tijdens dagelijkse activiteiten". 

Tegenstrijdige,, maar vanuit het veronderstelde werkingsmechanisme te verklaren, resultaten 

aldus.. Combinatiebehandeling bleek beter dan alleen-brace op de uitkomstmaten ernst van de 

klachten,, functionele beperking en tevredenheid. Combinatie was superieur aan fysiotherapie 

voorr drukpijn. Op middellange- en lange termijn werden geen verschillen gevonden. 

Concluderendd werden tegenstrijdige resultaten gevonden. Voor ondersteuning tijdens dagelijkse 

activiteitenn lijk t een brace een zinvolle therapie: het is relatief goedkoop en is nuttig om het 

natuurlijkk beloop te helpen afwachten. Dit potentieel gunstige resultaat voor braces zal, alvorens 

duidelijkee aanbevelingen kunnen worden gegeven, eerst moeten worden herhaald in andere trials. 

Hoofdstukk IV beschrijft een interessante vooraf geplande subgroepanalyse. De zogenoemde 

extensorr knijptest werd onderzocht op mogelijke voorspellende waarde van een goed resultaat 

vann de alleen-brace behandeling. Tijdens de test wordt de werking van de brace nagebootst 

terwijll  de patiënt tegen weerstand een dorsaalflexie beweging uitvoert. Vervolgens wordt 

beoordeeldd of de patiënt duidelijk minder pijn heeft (positieve test) of niet (negatieve test). De 

resultatenn van de subgroepanalyse ondersteunen de hypothese achter deze test: patiënten bij 

wiee de test positief was bleken significant betere resultaten te hebben van de bracebehandeling 

dann patiënten met een negatieve test voor de uitkomstmaten succespercentage, afname in pijn 

vann de belangrijkste klacht van de patiënt en tevredenheid. 

Omdatt echografie een relatief goedkoop en weinig belastend manier van diagnostiek is, zou dit 

wellichtt een zinvolle manier zijn om een therapiekeuze te ondersteunen. In hoofdstuk V wordt 

dee prognostische waarde van echografie onderzocht op het effect van brace, fysiotherapie en de 

combinatiee van beide bij patiënten met een tenniselleboog. De resultaten van de studie lieten 

geenn verschillen in effectiviteit zien wanneer werd gekeken naar verschillende subgroepen 

gebaseerdd op entiteiten als gevonden bij echografie. Pathologische bevindingen tijdens echografie 

bijj  patiënten met tenniselleboogklachten lijken aldus voorspellende waarde te hebben wat betreft 

dee effectiviteit van braces, fysiotherapie of de combinatie van beide. 

Hoofdstukk VI betreft de kosteneffectiviteitanalyse behorende bij de ELO-studie. Middels 

vragenlijstenn werden zowel de directe als indirecte kosten verzameld van alle deelnemende 
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patiënten.. Aangezien de klinische resultaten niet echt doorslaggevend waren ten aanzien van 

eenn optimale behandeling van tenniselleboogklachten, is mogelijk het kostenaspect wel de 

doorslaggevendee factor. De kostenanalyse liet geen significante verschillen tussen de drie 

behandelgroepenn zien, maar wel een duidelijke trend waarbij fysiotherapie met name vanwege 

dee lagere indirecte kosten een goedkopere behandelmethode lijk t dan alleen-brace behandeling. 

Verschillenn waren echter niet statistisch significant. 

Eenn andere visie op de etiologie van de klacht tenniselleboog wordt bestudeerd in Hoofdstuk 

VILL Een behandeling waarbij een manipulatie van de pols wordt toegepast als behandelstrategie 

werdd vergeleken met de fysiotherapie behandeling conform de ELO-studie. De hypothese is 

datt een blokkade ('displacement') van een bewegingssegment in de middenhandsbeentjes de 

onderliggendee oorzaak is van tenniselleboogklachten. Behandeling door manipulatie van de 

polss is gericht op herstel van deze blokkade. In een verkennende klinisch gerandomiseerde 

studiee werden 30 patiënten gerandomiseerd over twee behandeltakken: manipulatie en 'standaard' 

fysiotherapie.. De methodologie van deze studie was analoog aan de ELO-studie. De resultaten 

vann de studie laten zien dat manipulatie op korte termijn statistisch significant superieur is aan 

dee fysiotherapie behandeling voor succespercentage en afname van de pijn tijdens de 

belangrijkstee klachtenproducerende activiteit van de patiënt. Alle andere uitkomstmaten laten 

eenn vergelijkbare trend zien, echter geen statistisch significante verschillen. Echter, uit een 

post-hocc verrichte power analyse bleek de studie een power te hebben van 0.68. Om die reden 

moetenn de resultaten met grote voorzichtigheid worden geïnterpreteerd. De veelbelovende 

resultatenn van deze kleine trial zullen aldus moeten worden herhaald in een grotere trial, waarbij 

dee manipulatie wordt vergeleken met de meest gebruikt en potentieel effectieve 

behandelstrategieënn voor tenniselleboogklachten. 

Hoofdstukk VII I is een algehele discussie naar aanleiding van alle eerder genoemde hoofdstukken. 

Watt betreft de klinische uitkomstmaten lijk t er geen voorkeur te bestaan voor een behandeling. 

Watt betreft kosten lijk t fysiotherapie de meest aantrekkelijke behandeling. De verschillen waren 

bijj  de kosteneffectiviteitstudie echter niet statistisch significant. Alleen-brace behandeling is 

mogelijkk zinvol bij patiënten met een positieve extensor-knijptest. 

Verderr onderzoek naar manipulatie van de pols is gewenst. 




