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op een teratogene aangeboren heupontwrichting (tabel 1.2). De
teratogene heupontwrichting zal in dit deel niet worden behan-
deld.

� Incidentie aangeboren heupontwrichting
Bij het blanke ras treedt een aangeboren heupontwrichting
op bij 1 à 2 op de 1.000 kinderen. Bij Laplanders en
Navojo-indianen is dit 20 per 1.000 pasgeborenen.
Afrikanen en Aziaten hebben een relatief lage incidentie
van aangeboren heupontwrichtingen. De incidentie
bedraagt hier 1 op de 10.000. Bij Afrikaanse Bantoebaby’s
is nooit een aangeboren heupontwrichting vastgesteld
(figuur 1.3).
De linkerheup is tweemaal zo vaak aangedaan als de rech-
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arthrogryposis multiplex congenita

diastrofe dwerggroei

syndroom van Ehlers-Danlos

syndroom van Larsen

syndroom van Hunter

syndroom van Hurler

Tabel 1.2: syndromen en ziekten met een sterk verhoogde kans
op de teratogene vorm van een aangeboren heupontwrichting.
Voor kenmerken syndromen zie appendix.

Figuur 1.3: A: bij sommige volkeren worden kinderen ingeba-
kerd. Evenals bij de Navojo-indianen die hun kinderen met
behulp van een zogenaamde Tikonagan op de rug dragen zijn
hierbij de heupen gestrekt en geadduceerd, waardoor de kans op
een ontwrichting wordt verhoogd. B: Afrikaanse moeders dra-
gen hun kind op de rug waarbij de heupen gebogen en geabdu-
ceerd zijn. Dit is de beste positie om een aangeboren heupont-
wrichting tegen te gaan.

Figuur 1.4: de aangeboren
heupafwijking komt frequent
voor bij een stuitligging waar-
bij er sprake is van overstrekte
knieën.

Figuur 1.5: anatomisch prepa-
raat van een frontale doorsne-
de van een rechterheup bij een
pasgeborene met een aangebo-
ren heupontwrichting. De
groene pijl wijst het (echte)
acetabulum aan. Bij een aan-
geboren heupontwrichting is
de heupkop naar achteren en
naar boven geluxeerd en
vormt daar een neo(nieuw)
acetabulum (rode pijl).
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Figuur 1.2: A: normaal heupgewricht. B: heupdysplasie: er is sprake van onvoldoende overdekking van de heupkop door de heup-
kom. C: subluxatie: de heupkop heeft het contact verloren met de heupkom. Het labrum acetabulare, een ringvormige bindweefsel-
rand rondom de heupkop, ook wel limbus genoemd, is door de migratie van de heupkop naar boven achter uitgerekt en wordt door
de heupkop tegen het ilium platgedrukt. D: luxatie: er heeft zich een neo (nieuw) acetabulum gevormd ter hoogte van het darmbeen
(os ilium). Het labrum acetabulare is geïnterponeerd in het gewricht.
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vorm van een zandloper krijgt. Tevens is er sprake van een
verkorting (contractuur) van de heupadductoren, met
name van de adductor longus.

� Wat gebeurt er als een kind met een heupontwrichting of
heupdysplasie niet wordt behandeld?
Als een kind met een aangeboren heupontwrichting niet
behandeld wordt, zal het met een ontsierende zwik gaan
lopen en zich een groot aantal sport- en spelactiviteiten
moeten ontzeggen. Daarnaast treedt bij een eenzijdige
aangeboren heupontwrichting een verschil in beenlengte
op, dat bij een volledige luxatie circa 6 cm kan bedragen
(figuur 1.10). Op volwassenleeftijd zal, als er een nieuwe
kom in het os ilium is ontstaan, pijn optreden.
Ingeval van aangeboren heupdysplasie is de kans op
vroegtijdige artrose op de leeftijd van veertig à vijftig jaar
ongeveer 70%. Voortijdig, tussen de leeftijd van twintig en
dertig jaar, treedt bij een groot aantal van deze patiënten na
lang lopen, met name bij slenteren, pijn op (figuur 1.11).

Lichamelijk onderzoek.
De afwijkingen die bij lichamelijk onderzoek bij een aan-
geboren heupontwrichting worden gevonden verschillen
per leeftijd (tabel 1.3).

� Lichamelijk onderzoek bij een pasgeborene
Proef van Ortolani: de proef van Ortolani is een proef
waarbij de ontwrichte heup manueel wordt gereponeerd
(figuur 1.12). Deze handgreep kan alleen worden uitge-
voerd wanneer het kind ontspannen is.
Een tegenspartelend kind spant zijn heupadductoren aan,
waardoor de kans op mislukking van de proef groot is. Het
kind moet met de rug op de schoot van de moeder worden
gelegd. Laat de moeder, indien mogelijk, het kind de fles
geven.
De heupen worden 90° en de knieën volledig gebogen. De
heupen worden nu één voor één onderzocht. Als men
begint met de rechterheup, dan omvat de onderzoeker met

Figuur 1.9: tussen de rechterheupkop en de -kom bevindt zich
de pees van de verkorte m. iliopsoas (rode pijl) die het
gewrichtskapsel zandlopervormig insnoert.

Figuur 1.8 A: anatomisch preparaat van een aangeboren heup-
ontwrichting rechts. Het labrum acetabulare is geïnterponeerd in
het gewricht. Het ligamentum capitis femoris is dikker en langer
dan normaal. Het gewrichtskapsel wordt ingesnoerd, doordat
zich tussen de heupkop en de -kom de verkorte pees van de m.
iliopsoas bevindt. B: de belangrijkste structuren zijn omlijnd.
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Figuur 1.10: een aangeboren ontwrichting van de rechterheup.
A: bij een eenzijdige aangeboren heupontwrichting kan een
beenlengteverschil tot 6 cm optreden. B: bij onvoldoende com-
pensatie van het beenlengteverschil zal een compensatoire sco-
liose optreden.
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zijn linkerhand het rechterbovenbeen van het kind. De
duim ligt hierbij tegen de binnenzijde en de wijs- en mid-
delvinger tegen de buitenzijde. De rechterhand van de
onderzoeker fixeert het linkerbovenbeen en het bekken.
Door het rechterbeen te abduceren (van de middellijn af te
voeren) wordt de ontwrichte heupkop over de achterste
rand van de heupkom in de kom teruggeplaatst. Hierbij
heeft de onderzoeker het gevoel dat er iets “verspringt”.
Ongeveer hetzelfde wordt waargenomen, wanneer men de
knokkels van de vuisten over elkaar heen wrijft. Ten
onrechte wordt dit aangegeven als “klik” of “knapje”.
Ortolani beschreef dit fenomeen als een “segno dello scat-
to” (teken van een richel). Hij wilde hiermee aangeven dat
men het verschijnsel veel eerder moet voelen dan horen.

A BA B

Figuur 1.11:A: normale heup. Goede verdeling van de belasting op het heupgewricht. B: aangeboren heupdysplasie. Abnormale grote
belasting op een deel van het heupgewricht met kans op slijtage. C: bij oudere kinderen en volwassenen wordt op een voorachter-
waartse röntgenopname van de heup de relatie tussen acetabulum en femurkop weergegeven door middel van de CE-hoek vanWiberg
(C staat voor “Centre” en E voor “lateral Edge of the acetabular roof”). De CE-hoek wordt gevormd door een lijn vanuit het middel-
punt van de kop evenwijdig aan de mediaanlijn en een lijn van het middelpunt van de kop naar de laterale begrenzing van het aceta-
bulum. De CE-hoek is bij een goede overdekking van de heupkop door de heupkom 25° of meer. Bij een CE-hoek van 20° of min-
der is er sprake van dysplasie. Tussen de 20° en 25° is een grijs gebied. In dit geval is de CE-hoek 10° en is de heup duidelijk dys-
plastisch.

C

Figuur 1.12: proef van Ortolani. A: het heupgewricht is geluxeerd. De heupen worden 90° en de knieën volledig gebogen.
B: door het been te abduceren wordt de heup over de achterrand van de heupkom teruggeplaatst (C). Hierbij voelt de onderzoeker
dat er iets verspringt.

Leeftijd Lichamelijk onderzoek

0-2 maanden positieve proef van

Ortolani en/of Barlow

2-9 maanden abductiebeperking

rond 1 jaar beenlengteverschil

nadat het kind is gaan lopen waggelend looppatroon

dysplasie in de regel geen af-

wijkingen

Tabel 1.3: onderzoeksbevindingen van de typische aangeboren
heupafwijking naar leeftijd.

B CA
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De mate van dysplasie kan op een voorachterwaartse rönt-
genopname van het bekken worden bepaald aan de hand
van de acetabulumhoek (figuur 1.19) en de tabel volgens
Tönnis en Brunken (tabel 1.4).

Behandeling eerstelijn: de eerstelijn moet alle kinderen, in
ieder geval op de leeftijd van drie maanden, onderzoeken

Figuur 1.18: A: afbeelding van een echografisch onderzoek van de rechterheup bij een kind van drie maanden oud. De botkern van
de femurkop is nog niet aanwezig. B en C: de α-hoek tussen de basislijn (os ilium) en de pandaklijn geeft de mate van benige ont-
wikkeling van het acetabulum aan en bedraagt bij een normale ontwikkelde heup meer dan 60°. De β-hoek die wordt gevormd door
de basislijn en de inclinatielijn geeft een indruk van de kraakbenige ontwikkeling van het acetabulum. Bij een normale heup is deze
kleiner dan 55°.

basislijn

os ilium

< 55°> 60°
pandaklijn

inc
lin

ati
eli

jn

benig gedeelte pandak

botkern

labrum

acetabulaire

laterale aspect

metafyse

α β

B

Figuur 1.19: A: grafische afbeelding van een voorachterwaartse röntgenopname van het bekken. Voor de beoordeling van een aange-
boren heupluxatie en heupdysplasie worden een aantal lijnen getrokken. Een horizontale lijn wordt door het y-vormige kraakbeen
van beide heupkommen getrokken: de lijn van Hilgenreiner of y-lijn. Het y-vormige kraakbeen is de gezamenlijke groeischijf van het
os ilium, os ischii en os pubis. Vanuit de laterale begrenzing van de acetabula worden loodlijnen op de lijn van Hilgenreiner de zoge-
noemde lijnen van Perkins neergelaten. Bij normale heupen en bij heupdysplasie ligt de mediale rand van de metafyse van het proxi-
male deel van het femur binnen de lijn van Perkins, bij een luxatie er buiten. De maat voor de heupdysplasie is de acetabulumhoek,
vaak afgekort tot AC-hoek, ook wel acetabulumindex genoemd. De acetabulumhoek wordt gevormd door de lijn van Hilgenreiner
en een lijn door het pandak (pandaklijn). In de figuur vertoont de rechterheup een normale acetabulumhoek, de linkerheup vertoont
een aangeboren heupluxatie met een vergrote acetabulumhoek. Bij een aangeboren heupluxatie is er altijd een onderontwikkeling van
de heupkom en bovendien is de ossificatie van de epifyse kleiner dan de normale contralaterale zijde. De normaliter vloeiende lijn
van Shenton, gevormd door de boog van de onderrand van de ramus superior van het os pubis en de mediale begrenzing van het
mediale deel van de metafyse, is bij een luxatie (en bij een versterkte anteversie-valgusstand van het proximale deel van het femur)
onderbroken.
B: voorachterwaartse opname van het bekken van een kind van zes maanden oud. Ingetekend zijn de lijn van Hilgenreiner en de lij-
nen van Perkins. De rechterzijde vertoont een normale heup, de linkerheup vertoont een aangeboren heupontwrichting.
Een aangeboren heupontwrichting gaat altijd gepaard met een onderontwikkeling (dysplasie) van de heupkom.

lijn van Perkins

lijn van Shenton

Hilgenreiner lijn

Acetabulum hoek

Acetabulum daklijn

botkern

37°

18°

os ischii os pubis

os iliumos sacrum

Normale situatie Heupluxatie

op aangeboren heupafwijkingen. Worden er bij lichame-
lijk onderzoek verschijnselen gevonden die wijzen op een
aangeboren heupafwijking, dan moet een voorachter-
waartse röntgenopname van het bekken worden aange-
vraagd. Bij de overige indicaties voor een vervolgonder-
zoek (zie tabel 1.1) kan in eerste instantie een echografisch
onderzoek worden verricht.

A B C

A
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Figuur 1.20: Pavlik
bandage. Een nadeel
van de Pavlik banda-
ge is dat ouders vaak
moeite hebben de
bandage om te doen.

Afwijking Leeftijd Behandeling

luxeerbare heup 0-2 maanden Pavlik bandage

dysplasie 3-12 maanden Visser beugel

dysplasie 1-2 jaar Hilgenreiner beugel

dysplasie 2-6 jaar Pemberton bekkenosteotomie

lichte dysplasie 6 jaar – uitgegroeid Salter bekkenosteotomie

forse dysplasie 6 jaar – uitgegroeid wachten tot het kind is uitgegroeid

lichte tot matige dysplasie >10 jaar tripleosteotomie

uitgegroeid Ganz bekkenosteotomie

forse dysplasie uitgegroeid Ganz bekkenosteotomie

persisterende subluxatie > 10 jaar Chiari bekkenosteotomie

dysplasie met dyscongruent gewricht

(niet sferische kop en of kom) meestal > 10 jaar pandakplastiek

Tabel 1.6: door de auteurs gevolgde behandeling voor: een luxeerbare heup, dysplasie al of niet na behandeling van een luxatie, een
persisterende subluxatie en een dyscongruent gewricht.
Bij de indicatie voor een heuposteotomie moet men een aantal principes in acht nemen. In de eerste plaats wordt de grootste defor-
miteit gecorrigeerd, dit is meestal het acetabulum. Als de deformiteit zowel in het acetabulum als in het proximale femurdeel is gele-
gen, dan wordt de bekkenosteotomie met een osteotomie in het proximale deel van het femur gecombineerd.
Bij een Pemberton bekkenosteotomie wordt het acetabulum gedeformeerd, omdat het draaipunt van deze osteomie zich ter hoogte
van het y-kraakbeen bevindt. Een Pemberton bekkenosteotomie kan maximaal tot de leeftijd van zes jaar worden uitgevoerd. Boven
deze leeftijd resteert er voor het acetabulum onvoldoende tijd om te remodelleren.
Een Salter bekkenosteotomie kan op alle leeftijden worden verricht maar is alleen geschikt voor lichte heupdysplasieën.
Een Sutherland- en een tripleosteotomie wordt in de regel bij kinderen ouder dan tien jaar en een Ganz bekkenosteotomie op jong
volwassenleeftijd uitgevoerd.
De Pemberton-, Salter-, Sutherland-, triple-, en Ganz bekkenosteotomie en kunnen alleen bij een congruent gewricht worden uitge-
voerd. Voor ernstige dysplasieën met een nog congruent gewricht is tussen de leeftijd van zes en de tien jaar geen adequate oplos-
sing. In de meeste gevallen wordt dan gewacht tot het kind ouder dan tien jaar is, waarna een triple bekkenosteotomie, of volwassen
is, waarna een Ganz bekkenosteotomie kan worden verricht.
Een Chiari osteotomie, bij lateralisatie (of subluxatie) van de heup en een pandakplastiek van een heupdysplasie met een dyscongru-
ent gewricht worden in de regel bij kinderen ouder dan tien jaar uitgevoerd.

Figuur 1.21: A en B: Visser
beugel. B: de Visser beugel
heeft scharnieren waardoor
deze binnen zekere grenzen
(boven de 90° flexie en boven
de 30° abductie) beweeglijk-
heid in de heupgewrichten toe-
laat.

Figuur 1.22: Craig
heupabductieorthese
of Craig spalk.

Figuur 1.23: Hilgenreiner-
beugel. In tegenstelling tot de
Pavlik bandage, deVisser beu-
gel en de Craig spalk kan
met deze beugel worden ge-
lopen. De Pavlik bandage,
de Visser beugel en de Craig
spalk zijn confectieartikelen,
de Hilgenreiner beugel moet
op maat worden gemaakt.A

B
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Differentiaal diagnose: verspringen van de tractus ilio-

tibialis

verspringen van de pees van de

m. iliopsoas

vrijwillige (habituele)

heupluxatie

osteochondrosis dissecans

scheur van het labrum

acetabulare

Toelichting: verspringen van de tractus iliotibialis.

Hierbij verspringt de tractus iliotibialis tijdens het lopen
zichtbaar en voelbaar over de trochanter major (figuur
1.40). Het betreft meestal kinderen in de puberteit. Het
verspringen is meestal niet pijnlijk en wordt door de kin-
deren soms ervaren alsof de heup uit de kom gaat. Het ver-
springen van de tractus iliotibialis kan het best worden
waargenomen bij een lopend kind terwijl de onderzoeker
de hand op de trochanter majorregio legt. Bij het onbelas-
te onderzoek is het verspringen van de tractus iliotibialis
moeilijk op te wekken.

Verspringen van de pees van de m. iliopsoas. Bij belaste
flexie- en extensiebewegingen van de heup verspringt de m. ili-
opsoas over de voorzijde van het gewrichtskapsel en de eminen-
tia iliopectinea (of iliopubica) (figuur 1.41). Als het verspringen
pijn veroorzaakt, is er tevens sprake van een geïrriteerde bursa
tussen de iliopsoaspees en het gewrichtskapsel. Er is dan ook
lokale drukpijn aan de voorzijde van het heupgewricht. Bij het
passieve onderzoek is het knappen soms op te wekken door
flexie, abductie en exorotatie van het heupgewricht.
Vrijwillige (habituele) heupluxatie. Meestal wordt als enige
klacht een knappende heup aangegeven. Er is geen adequaat
trauma geweest. Een vrijwillige heupluxatie kan zowel naar
achteren als naar voren optreden. Vaak is er sprake van een alge-
mene bandslapte (in het Engels joint laxity genoemd), maar dit
is geen vereiste. Het komt vaak voor bij het syndroom van
Down en het syndroom van Ehlers-Danlos*. De patiënt kan
vaak vrijwillig of op commando één of soms beide heupen luxe-
ren of subluxeren.
Osteochondrosis dissecans. Het betreft hier een aandoening,
waarbij als gevolg van verlies van bloedtoevoer een haard-
vormige botnecrose ontstaat. De oorzaak is onbekend.
Botnecrosehaarden kunnen in meer gewrichten voorkomen
(elleboog, heup, knie en enkel en het eerste metatarsofalangea-
le gewricht). Een osteochondrosis dissecans komt het meest
voor in knie en elleboog. Beide ongeveer in een percentage van
4%. Bij de enkel, de heup en de grote teen is de incidentie onge-
veer 0,5%. De afwijking is meestal gelokaliseerd in het super-
olaterale deel van de femurkop. Het komt relatief vaak voor bij
sikkelcel anemie, multipele epifysaire dysplasie*, ziekte van
Gaucher en in 3% van de patiënten met de ziekte van Perthes.
Het klachtenpatroon varieert sterk, sommigen hebben geen
klachten anderen klagen over knappen van de heup, slotver-
schijnselen en het gevoel door de heup heen te zakken.
Scheur van het labrum acetabulare. Deze scheur kan spon-
taan tijdens de puberteit optreden. Vaak is er sprake van een
ongeval. Scheuren van het labrum acetabulare komen ook voor
bij de ziekte van Perthes en na een epiphysiolysis capitis femo-
ris. Patiënten klagen over slotverschijnselen en knappen van de
heup. Bij de meeste dagelijkse activiteiten treden er geen pijn-

Figuur 1.40: verspringen van de tractus iliotibialis over de tro-
chanter major(*).

Figuur 1.41: verspringen van de pees van de iliopsoas bij belas-
te flexie- en extensiebeweging van de heup. A: flexie. B: exten-
sie. De psoaspees verschuift bij extensie naar mediaal en ver-
springt daarbij over de voorzijde van het gewrichtskapsel en de
eminentia iliopectinea of iliopubica (*). Deze eminentia is een
welving van het bekken in het proximale deel van het os pubis
aan de mediale bovenzijde van het acetabulum.

B

nea

B

klachten op. De pijn kan uitgelokt worden door gelijktijdige
extensie en endorotatie van de heup zoals bij het afdalen van een
trap, met name van een draaitrap. De pijn verdwijnt kortdurend
na een injectie met een lokaal anestheticum in het heupgewricht.
De diagnose kan op een MRI of door een artroscopie worden
bevestigd.* zie appendix.
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Chronische epiphysiolysis capitis femoris. Een kind met een
chronische afglijding van de epifyse van de heupkop kan nog
wel lopen, maart het loopt antalgisch* en de endorotatie is
beperkt (figuur 1.57). Bij een acute afglijding of een acute fase
bij een chronische afglijding loopt het kind niet.
Een epiphysiolysis capitis femoris is een afglijding van de heup-
kop ter hoogte van de epifysairschijf (groeischijf). De epifyse
glijdt ten opzichte van de femurhals in de regel naar mediaal en
naar achteren af. Zeer zelden is er sprake van een afglijding naar
lateraal en naar voren.
Bij een aantal endocriene stoornissen kan een epiphysiolysis
capitis femoris optreden (zie tabel 1.10). Een hormonale oor-
zaak voor de afwijking ligt dan ook voor de hand. In een groot
aantal gevallen is er sprake van vetzucht. Vooral bij jongens met
vetzucht lijken de genitaliën, vooral de penis, relatief te klein en
vaak wordt ten onrechte aan het extreem zeldzame syndroom
dystrophia adiposogenitalis (of syndroom van Fröhlich) gedacht
(figuur 1.58).
Op een bevolking van 100.000 mensen komt een epifysiolyse
van de femurkop twee keer voor. Bij jongens komt de aandoe-
ning twee keer zo vaak voor als bij meisjes, de linkerheup is drie
keer zo vaak aangedaan als de rechterheup. De afwijking komt
voor vanaf het zesde levensjaar tot het einde van de groei, maar
bij meisjes meestal tussen elf en dertien jaar met een gemiddel-
de van twaalf jaar en bij jongens meestal tussen de dertien en de
vijftien jaar met een gemiddelde van veertien jaar. Bij meisjes
treedt het zelden na de menarche op. Vooral als de epifysiolyse
voor de leeftijd van tien jaar optreedt moet aan een endocriene
stoornis worden gedacht.
De afwijking treedt in 20-25% van de gevallen bilateraal op. In
de helft van de bilaterale gevallen is de afglijding van de heup-
kop min of meer gelijktijdig aanwezig. Van de andere helft glijdt
de tweede heup in 80% van de gevallen binnen achttien maan-
den af. Jonge patiënten en patiënten met endocriene stoornissen
hebben een veel grotere kans op een bilaterale afglijding.

Figuur 1.57: A: chronische epiphysiolysis capitis femoris van de
linkerheup. De patiënt kan nog wel lopen, maar er is sprake van
een antalgisch looppatroon. Het been staat in exorotatie. B: de
endorotatie van de linkerheup is beperkt. C: de exorotatie van de
linkerheup is toegenomen.

A B

C

Figuur 1.58: bij een epiphysiolysis capitis femoris is in een
groot aantal gevallen sprake van vetzucht. Vooral bij jongens
met vetzucht lijken de genitaliën (vooral de penis) relatief te
klein en vaak wordt hierdoor ten onrechte aan het extreem zeld-
zame syndroom dystrophia adiposogenitalis gedacht. Deze
patiënt had een acute epiphysiolysis capitis femoris van de rech-
terheup.
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de hypofyse

congenitale hypothyreoïdie onvoldoende werking van

of cretinisme de schildklier

verkregen hypothyreoïdie onvoldoende werking van

of juveniel myxoedeem de schildklier

hypoparathyreoïdie onvoldoende functie van de

bijschildklier

syndroom van Klinefelter** onvoldoende functie van de

testikels gepaard gaand

met een chromosoom-

afwijking: xxy

Tabel 1.10: endocriene stoornissen waarbij relatief frequent een
epiphysiolysis capitis femoris optreedt.
* zie addendum.
** zie appendix.
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alleen mank. In 5% is er sprake van een acuut afglijden en in
10% van de gevallen is er sprake van een acute fase bij een chro-
nische afglijding. Meestal veroorzaken een val of struikelpartij
deze acute verschuiving en is er sprake van een zeer pijnlijk
heupgewricht, waarbij het kind niet meer kan lopen of op het
aangedane been kan staan. Bovengenoemde indeling is sterk
afhankelijk van het geheugen van het kind of ouders van het
kind.
Een onderverdeling in een stabiele en een onstabiele afglijding
is een meer praktische. Bij een onstabiele afglijding heeft de
patiënt dusdanig veel pijn, dat het betreffende been onmogelijk
belast kan worden. Lopen, zelfs met krukken, is onmogelijk. Bij
een stabiele afglijding kan de patiënt het betreffende been wel
belasten en is lopen met of zonder krukken mogelijk.
De klassieke indeling acute-, chronische- en acute fase bij een

Epifysiolysen zijn in te delen in een acute afglijding, een chro-
nische afglijding en een acute fase bij een chronische afglijding.
Bij een acute afglijding is er sprake van het plotseling ontstaan
van klachten en deze hebben korter geduurd dan drie weken. Bij
een chronische afglijding duren de klachten langer dan drie
weken en zijn geleidelijk ontstaan. Bij een acute fase bij een
chronische afglijding is er sprake van een acute toename van de
klachten bij reeds bestaande geleidelijk ontstane klachten, die
langer dan drie weken hebben geduurd. Hieraan kan worden
toegevoegd, dat er op röntgenopnamen van de heup bij een acute
afglijding geen tekenen zijn van remodellering en subperiostale
nieuwe botvorming ter hoogte van de overgang epifyse en meta-
fyse, terwijl deze bij de chronische vorm wel aanwezig zijn. De
meest voorkomende is de chronische afglijding (85% van de
gevallen). Deze patiënten hebben weinig klachten en lopen

Onderverdeling Klachtenduur Belastbaarheid Röntgenopnamen Echografisch onderzoek

epiphysiolysis

capitis femoris

acute afglijding < 3 weken been kan niet belast geen remodellering hydrops

worden (onstabiel)

chronische afglijding > 3 weken been kan belast remodellering geen hydrops

worden, loopt zonder

krukken (stabiel)

acute fase bij chronische > 3 weken been kan niet belast remodellering hydrops

afglijding worden (onstabiel)

Tabel 1.11: indeling acute, chronische en acute fase bij chronische afglijding.

A

gering

0 - 30°

matig

30° - 60°

ernstig

60° - 90°

gering

0 - 1/3

matig

1/3 - 2/3

ernstig

2/3 - compleet

Figuur 1.59: de mate van ernst van de afglijding bij een epiphysiolysis capitis femoris kan röntgenologisch worden bepaald.
Boven: als op een voorachterwaartse röntgenopname de epifyse ten opzichte van de metafyse voor minder dan eenderde is afgegle-
den spreekt men van een geringe afglijding, bij eenderde tot tweederde van een matige en als de epifyse voor meer dan tweederde is
afgegleden spreekt men van een ernstige afglijding.
Onder: op een Lauensteinopname kan de hoek tussen metafyse en epifyse worden bepaald. Bij een geringe afglijding is de hoek min-
der dan 30°, van een matige afglijding spreekt men bij een hoek tussen de 30° en 60° en van een ernstige afglijding als de hoek meer
dan 60° bedraagt.

�

�

�
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Behandeling eerstelijn: bij een kind ouder dan anderhalf
en jonger dan twaalf zonder koorts met een pijnlijke endo-
rotatiebeperking van het heupgewricht kan men drie à vier
dagen bedrust voorschrijven (meestal zit zo’n kind op de
bank voor de televisie). Zijn de pijnklachten na drie à vier

dagen verdwenen en is de endorotatiebeperking opgehe-
ven en de endorotatie in het eindtraject niet meer pijnlijk,
dan betrof het een coxitis fugax en is verdere behandeling
niet nodig. Is na een week de endorotatie nog steeds pijn-
lijk en beperkt, dan is de kans groot, dat we hier te maken
hebben met het synoviitis stadium van de ziekte van
Perthes.

Wanneer verwijzen: bij de ziekte van Perthes en een epi-
physiolysis capitis femoris.

Behandeling tweedelijn: coxitis fugax. Geen.

Ziekte van Perthes. Er is bij de ziekte van Perthes geen verschil
in resultaat tussen niet behandelen en behandeling met behulp
van een orthese (abductiebrace) (figuur 1.62) of fysiotherapie en
geen verschil wat betreft het uiteindelijke resultaat tussen ope-
ratieve en niet operatieve behandeling van de aandoening bij
kinderen jonger dan acht jaar. Ten aanzien van het uiteindelijke
resultaat is er geen verschil tussen niet operatieve en operatieve
behandeling bij kinderen ouder dan acht jaar in de Herring
groep A en groep C. In groep C doen meisjes die bij het begin
van de ziekte acht jaar of ouder zijn het aanzienlijk slechter dan
jongens. Voor operatieve behandeling komen alleen kinderen in
aanmerking waarbij de ziekte begon op de leeftijd van acht jaar
of ouder en die gerangschikt kunnen worden in de Herring
groep B en die groep kinderen waarbij er twijfel is of ze gerang-
schikt moeten worden onder Herring groep B of C. In deze
gevallen wordt gekozen voor een behandeling, die er op gericht
is de heupkop geheel door de heupkom te omsluiten. Dit wordt
de “containment” behandeling genoemd. Dit kan men bewerk-
stelligen door een variserende exoroterende proximale femuros-
teotomie (figuur 1.63) of een bekkenosteotomie volgens Salter.
Er is geen verschil in het uiteindelijke resultaat tussen deze twee
soorten operatieve behandeling. Als de ziekte van Perthes is uit-
geblust en er pijnklachten optreden als gevolg van een afgeplat-
te heupkop, kan eventueel voor een pandakplastiek worden
gekozen. Hierbij wordt een bekkenspaan uit de bekkenkam
genomen en aangebracht in een sleuf in het bekken net boven
het acetabulum, zodat er een groter afsteunend oppervlak voor
de heupkop ontstaat. Deze ingreep zorgt in 70% van de gevallen
voor verlichting van de pijn. Bij een trochanter major hoogstand
kan het tot de leeftijd van acht jaar, om een Trendelenburggang
te voorkomen, zinvol zijn een epifysiodese van de trochanter
major door middel van een schroef te verrichten.
Ingeval van een “hinge abduction” kan een valgiserende osteo-
tomie in het proximale deel van het femur worden overwogen.
De abductiemogelijkheid van het heupgewricht wordt hierdoor
vergroot (figuur 1.56).
De prognose is in de regel de eerste twintig tot dertig jaar goed,
op dertig- à veertigjarige leeftijd heeft 10% van de Perthes
patiënten artrose van de betreffende heup. Meestal gaat het hier
om patiënten die ouder waren dan acht jaar toen de aandoening
begon, waarbij meer dan de helft van de heupkop was betrokken
en “head at risk signs” aanwezig waren. Boven de leeftijd van
zestig jaar hebben patiënten met een doorgemaakte ziekte van
Perthes met een normale heup nagenoeg geen, met een vergrote
heupkop (caput magnum) en/of verbreding of verkorting van de
femurhals (caput breve) in 20 % en met een afgeplatte heupkop
(caput planum) in 90 % van de gevallen artrose.

Figuur 1.62: er is geen verschil in tussen niet behandelen en
behandeling van de ziekte van Perthes met behulp van een
abductiebrace.

Figuur 1.63: A: ziekte van Perthes ziekte van Perthes van de lin-
kerheup Herring groep B. B: variserende exoroterende osteoto-
mie in het proximale femurdeel van deze linkerheup.
Voor operatieve behandeling van de ziekte van Perthes komen
alleen kinderen in aanmerking, waarbij de ziekte begon op de
leeftijd van acht jaar of ouder en die gerangschikt kunnen wor-
den in Herring groep B en bij die kinderen, waarbij twijfel is of
ze gerangschikt kunnen worden onder Herring groep B of C.

A

B



MEERDERE LOCATIES

Neonaten. Bij neonaten kan een acute hematogene osteomyeli-
tis of septische (infectieuze) artritis tegelijkertijd op meerdere
locaties optreden. Dit is zo in 40% van de gevallen.

Meningokokken infectie. Gelukkig zijn deze infecties door
immunisatie tegen meningokokken afgenomen. Bij een menin-
gokokken infectie ontstaat binnen enkele uren een septisch
beeld met een meningitis. De symptomen zijn koorts, hoofdpijn,
braken en meningeale prikkelingsverschijnselen. Er kunnen
convulsies optreden en vaak is er sprake van een otitis media.
Meningeale prikkelingsverschijnselen zijn nekstijfheid, positief
teken van Brudzinski (bij buigen van de nek worden de knieën
opgetrokken), een positief teken van Kernig (in liggende hou-
ding kunnen de gestrekte benen niet hoger dan 45° worden
geheven) en het “driepoot fenomeen” (rechtop zitten is alleen
mogelijk met steun van beide armen die achter de rug worden
geplaatst). Daarnaast kunnen compartimentsyndromen in de
extremiteiten, huidnecrose, bot- en gewrichtsinfecties optreden.
De infectie is dusdanig agressief dat op meerdere locaties (ook
bij oudere kinderen) de groeischijven worden aangetast met als
gevolg het ontstaan van botbruggen in de groeischijven, waar-
door ernstige standsafwijkingen en/of verkortingen kunnen
optreden (figuur 2.10).

Teenagers. Bij seksueel actieve teenagers met verspringende
gewrichtsklachten (polyartritis migrans) moet aan gonorroe
worden gedacht. Dit is een infectieziekte veroorzaakt door de
Neisseria gonorrhoeae.
Polyartritis treedt soms pas jaren na de infectie (een druiper) op
en begint veelal sluipend. In 80% van de gevallen klagen de
patiënten over verspringende gewrichtspijn en zwelling, die
worden veroorzaakt door de gonokokken of hun toxinen. De
zwellingen zijn meestal gelokaliseerd aan de dorsale zijde van
de handen, polsen, enkels en voeten, maar ook een dikke knie
komt voor. De gewrichten van de bovenste extremiteiten, spe-
ciaal die van de vingers en polsen, zijn meer aangedaan dan de
gewrichten van de onderste extremiteiten. Behalve de hierboven
genoemde slepende vorm is er ook een acute vorm gekenmerkt
door een forse zwelling van weke delen, roodheid van de huid
en bewegingsbeperking. De temperatuur is veelal subfebriel, de
bloedbezinking verhoogd. De aandoening is soms monoarticu-
lair, komt vooral voor aan de knie of elleboog en kan zeer hef-
tig verlopen. Tijdens het acute stadium van de gonorroe komt
soms een “reumatische vorm” van de gewrichtsgonorroe voor,
die in allerlei gewrichten aanwezig kan zijn. Een voorkeurs-
plaats is onder andere het sternoclaviculaire gewricht.

VERWEKKERS

Acute hematogene osteomyelitis en septische (infectieuze)

artritis. Bij een hematogene verspreiding is er elders in het
lichaam een ontstekingsproces. Dit kan bijvoorbeeld een oor- of
keelontsteking zijn of een luchtweg-, urineweg-, darminfectie,
soms een huidinfectie na waterpokken, een ontsteking na een
directe verwonding zoals een spijker in de voet, een punctie van
een gewricht of na een chirurgische ingreep (figuur 2.1). Vanuit
de haard elders in het lichaam ontstaat een bacteriëmie, waarbij
de bacteriën via de bloedbaan naar het bot of het gewricht wor-
den vervoerd. Bij kinderen wordt meestal geen focus gevonden.
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Figuur 2.10: status na een doorgemaakte meningokokken infec-
tie waardoor door beschadiging van diverse groeischijven ern-
stige standsafwijkingen en verkortingen zijn opgetreden.

Leeftijdsgroep Verwekker

neonaten Staphylococcus aureus

Streptococcus B

Streptococcus A

Neisseria gonorrhoeae

Escherichia coli

vier weken tot vijf jaar Staphylococcus aureus

Streptococcus A

Kingella kingae

Streptococcus B

Haemophilus influenzae

Neisseria meningitis

Streptococcus pneumoniae

ouder dan vijf jaar Staphylococcus aureus

Salmonella (bij kinderen met

sikkelcelanemie)

Pseudomonas aeruginosa

(prikverwondingen)

teenagers Staphylococcus aureus

Neisseria gonorrhoeae

(seksueel actieve teenagers)

Tabel 2.3: de meest voorkomende verwekkers van een acute
hematogene osteomyelitis en een septische of infectieuze artri-
tis bij verschillende leeftijdsgroeperingen. De cursief afgedruk-
te verwekkers komen het meest voor. De Staphylococcus aureus
is bij alle leeftijdsgroeperingen de meest voorkomende verwek-
ker en is verantwoordelijk voor 60 tot 70% van de bot en
gewrichtsinfecties.
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67HET GEHEEL OF GEDEELTELIJK ONTBREKEN VAN EEN EXTREMITEIT

Figuur 3.10: acheirie. Bij patiënten waar pols en hand ontbreken
is een prothese in de regel niet nuttig.

aan een ouder kind een “sierprothese” verstrekt. Bij bilaterale
gevallen en blinde kinderen kan een zogenaamde “Krukenberg
procedure” worden verricht. Hierbij worden, door de radius en
de ulna operatief van elkaar te scheiden, als het ware “eetstok-
jes” geconstrueerd (figuur 3.11). Eventueel kan de andere zijde
met een prothese met grijpfunctie worden uitgerust. Omdat er
met een prothese niet kan worden “gevoeld”, is een goed
gezichtsvermogen nodig om met een prothese een voorwerp te
kunnen grijpen. Een blind kind kan om deze reden niet met een
prothese met een grijpfunctie worden uitgerust.

Volledige adactylie. Hierbij zijn duim, alle vingers en midden-
handsbeentjes afwezig. Evenals bij de acheirei is een prothese in
de regel niet zinvol. Eventueel kan een grijpfunctie worden ver-
kregen met behulp van een zogenaamde oppositie orthese
(figuur 3.12).

Volledige afalangie.Als er sprake is van een transversaal reduc-
tiedefect van de eindkootjes van vingers, zijn de duim en de
andere vingers veel korter dan normaal maar vaak wel goed
beweeglijk. Vaak kunnen alleen kleinere voorwerpen worden
opgepakt. Door de weke delen (het “web”) tussen duim en wijs-
vinger operatief te vergroten wordt het voor het kind mogelijk
om grotere voorwerpen te pakken en vast te houden.

TUSSEN ROMP EN HAND ONTBREEKT DE GEHELE

ARM, BOVEN- OF ONDERARM, WAARBIJ HET ELLE-

BOOGGEWRICHT ALTIJD ONTBREEKT

Klacht: tussen romp en hand ontbreekt in volle omvang de
boven- en/of onderarm. De hand zit direct of met onder- of
bovenarm aan de romp vast.

Onderzoek: er ontbreekt een volledig segment van de arm
tussen de romp enerzijds en de hand anderzijds. De ban-
den van de gewrichten zijn slap en derhalve (passief) over-
beweeglijk. De elleboog ontbreekt altijd. Vingers kunnen
ontbreken. De kracht in de extremiteit is verminderd
(figuur 3.13).

Figuur 3.11: bij het ontbreken van de pols en hand (acheirie) kan
een zogenaamde “Krukenberg procedure” worden toegepast.
Hierbij wordt, door de radius en de ulna operatief van elkaar te
scheiden, een soort “eetstokjes” geconstrueerd.

Figuur 3.12: oppositie orthese bij een patiëntje waarbij de pols
wel aanwezig is, maar de rest van de hand afwezig is (adacty-
lie).

Figuur 3.13: distale focomelie van de linkerarm. De onderarm
ontbreekt, de hand zit aan de bovenarm vast en in de hand ont-
breken vingers.
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Figuur 3.40: proximale focale femurdeficiëntie type III beide-
zijds

Figuur 3.41: proxima-
le focale femurdefi-
ciëntie type IV. A:
enkelzijdig links, op
de leeftijd van twee
jaar. B: op de leeftijd
van zestien jaar. C:
dubbelzijdig.

A

B

C

Figuur 3.42: congenitaal kort femur rechts. A: bij de geboorte.
B: op anderhalf jarige leeftijd. C: met verlengingsprothese. D:
de voet wordt in de onderbeenkoker om cosmetische redenen in
spits gezet.

A

C D

B

komen. De groeischijf wordt intact gelaten. Eventueel kan na dit
tijdstip een epifysiodese worden verricht, als de omgekeerde
enkel distaal van het contralaterale kniegewricht komt te liggen
(figuur 3.43). Voor een “van Nes procedure” moet er sprake zijn
van een normaal beweeglijk enkelgewricht. De afwijking moet
niet dubbelzijdig zijn. Het been moet van voldoende lengte zijn
om de “omgekeerde enkel” op gelijke hoogte met het contrala-
terale kniegewricht te krijgen. Bij voorkeur moet er sprake zijn
van een stabiele heup. Deze methode geeft een goed functioneel
resultaat, maar de psychische belasting voor de patiënt moet
niet worden onderschat. De operatie kan vanaf de leeftijd van
twee jaar plaatsvinden, doch beneden de twaalf jaar treedt er
vaak weer een derotatie op van het been, zodat soms drie keer
opnieuw een rotatieosteotomie moet plaatsvinden.

Groep 2, proximale focale femurdeficiëntie. Bij deze groep
kinderen zijn alleen operaties nodig om het kind met een verlen-
gingsprothese zo goed mogelijk te laten functioneren (figuur
3.44). In een aantal gevallen moet de prothese worden voorzien
van een tubersteun om het femurdeel, dat niet op het bekken


