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INTERNE WERKING

Dr. Kathleen Pittoors, Heupspecialist

GeslaagD 3 de
Locomotorisch
Congres

Voor een publiek van 260 huisartsen en
kinesitherapeuten organiseerde het Orthopedisch
Centrum Turnhout (OCT) van het AZ Turnhout
op zaterdag 3 december 2016 zijn 3de Locomotorisch Forum. In een tot de nok gevulde filmzaal
van Utopolis stelden orthopedisten van het AZ
enkele innovatieve prothesetechnieken voor.
Gastspreker en Vlaams Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, Jo Vandeurzen, haakte
met plezier zijn discours in op deze stelling.
Om in Vlaanderen kwaliteitszorg te blijven bieden,
moeten “ziekenhuizen in de toekomst gaan
specialiseren!”
Een doelstelling waar het AZ Turnhout al geruime
tijd mee bezig is…

Alle gewrichten passeerden de revue en het publiek kreeg
de laatste trends voorgeschoteld.
Zo raakte bekend dat ook de ziekenhuizen alle belang
hebben bij het nauwkeurig verzamelen van data
(Evidence Based Medicine), dat er een hoge nood is aan
landelijke protheseregistratie, dat ook 3D-printing zijn weg
heeft gevonden in de ziekenhuizen en dat de nieuwste
operatietechnieken niet alleen zorgen voor een snellere
revalidatie maar ook kostenbesparend werken.
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THE EXPERT OPINION

Dr. William Colyn, Kniespecialist

SPORT
vs.
KNIE

Overdreven sporten
tijdens de groeispurt
beïnvloedt de stand van
de knie.
In de kniepraktijk van het Orthopedisch
Centrum van Turnhout stellen we vast dat de
patiënten die op jonge leeftijd veel aan sport
hebben gedaan - met in het bijzonder de
vroegere voetballers - meer O-benen (varus)
hebben dan zij die niet sportief waren in hun
jeugd. In de literatuur werd de correlatie tussen
voetbal en O-benen eerder al bewezen, maar
kon men toch nog niet bepalen op welk niveau
deze varus ontstond.
Recentelijk onderzoek, dat door het OCT
gepubliceerd werd in de Knee Surgery
Sports Traumatology (KSSTA), bevestigt nu
dat jonge voetballers op het einde van hun
groei meer O-benen hebben ontwikkeld in
vergelijking met andere sporters (tennis,
basketbal, atletiek, turnen, zwemmen).
Hierbij konden we bovendien aantonen dat het
alignement bij voetballers bepaald wordt op
niveau van de proximale tibia (Medial Proximal
Tibial Angle (MPTA)).

Hoe gingen we voor dit onderzoek te werk?
200 gezonde mannen en vrouwen kregen een
RX full leg staande waarop 8 verschillende
metingen werden uitgevoerd. De vrijwilligers
werden onderverdeeld in verschillende
categorieën afhankelijk van hun sport die ze
tijdens hun jeugd beoefenden. De voetballers
werden hiervoor afzonderlijk nagekeken en in
het bijzonder vergeleken met andere sporten.
Het verschil was significant.
We kunnen aldus concluderen dat een
hogere sportactiviteit bij jonge voetballers
tijdens hun groeispurt gecorreleerd is met
toegenomen O-benen op het einde van de
groei. Dit is een belangrijke vaststelling omdat een excessief varus alignement kan leiden
tot mediale meniscopathie alsook progressief
mediaal kraakbeenlijden. Aanpassingen van
kniebelasting tijdens de groeispurt, bijvoorbeeld
onder vorm van sportadaptatie, zouden dus
zeer nuttig zijn in de preventie van
kniepathologie op latere leeftijd.
Referentie:
Klik hier om het volledig onderzoek te lezen.
How does lower leg alignment differ between soccer
players, other athletes, and non-athletic controls?
William Colyn · Rintje Agricola · Nele Arnout · Jan A. N.
Verhaar · Johan Bellemans , Knee Surg Sports Traumatol Arthrosc (2016) 24:3619–3626

MALLET
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WAT TE DOEN BIJ ?
Dr. Thierry De Baets, Traumatoloog

Verlies van actieve extensie in het Distaal
InterPhalangeaal gewricht (DIP-gewricht) van
een vinger.
Dit treedt op bij een geforceerde flexie van een
vinger in extensie (bijvoorbeeld bij het stoten
van de vinger bij het opmaken van een bed).
Classificatie:
Type 1: ruptuur van de distale extensorpees
van haar insertie aan het bot.

Type 2: Afrukkingsfractuurtje van de basis van
het distaal kootje aan de dorsale zijde.

Type 3: Fractuur van de basis van het distaal
kootje, groter dan 20% van het articulair
oppervlak. (Soms met anterieure subluxatie in
het DIP-gewricht)

Diagnose:
Klinisch: licht of volledig afhangend distaal
kootje van de vinger, onmogelijkheid tot actieve
extensie van het DIP-gewricht.
Radiografisch: noodzakelijk ter differentiatie
van een zuiver peesletsel versus een beenderig
letsel.
Behandeling:
• Type 1 (zuiver peesletsel) en onverplaatste
type 2 en 3 (onverplaatste beenderig letsel):
Extensiespalk met immobilisatie alleen van het
DIP-gewricht (Zimmer spalk of Stack spalk)
gedurende 8 weken. (Spalkje enkel uit te doen
om de huid te verfrissen maar het DIP-gewricht
dient absoluut in extensie te blijven!)
• Verplaatst type 2 en type 3: operatief herstel
bestaande uit gesloten of (zeldzaam) open
reductie en pinning die dan 6 à 8 weken ter
plaatse blijven.
Bij vragen of opmerkingen, kunt u steeds
terecht bij :
Thierry De Baets (Traumatologie)
Marc Mombert (Hand-Polspathologie)
Ludo Hansen (Algemene orthopedie)
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