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 Opnieuw Succesvol  

 Locomotorisch Congres! 
Dr. Thierry De Baets - Orthopedisch Traumatoloog 

 
Op 8 december laatsleden werd de bioscoop te Turnhout 
weer ingepalmd door vele kinesisten en huisartsen uit de re-
gio Turnhout. Medewerkers betrokken bij de problematiek 
en verschillende specialisten van zowel het AZ Turnhout, als 
omliggende ziekenhuizen, vervolledigden de gastenlijst. 
 
Vergeleken bij vorige edities namen nu meer externe spre-
kers het woord. Het onderwerp van de dag, namelijk de or-
thogeriatrie, leende zich uitstekend voor een multidiscipli-
naire benadering.  
 
Als inleiding werden vanuit demografisch en gezondheids-
economisch standpunt voorspellingen gemaakt naar opna-
mes, behandelingen en kosten toe. Daarmee werd onmiddel-
lijk het belang van de orthogeriatrie  aangestipt. 
 
Daarna kregen we een zeer duidelijke en verhelderende be-
nadering van de orthogeriatrie door de geriater voorgesteld 
door Prof. Dr E. Gielen, gevolgd door de visie van de huisarts 
door Dr. K. Bayens. Telkens bleek de samenwerkende bena-
dering tussen orthopedist en geriater tijdens de opname en 
een goede medische opvolging door de huisarts en revalide-
rende taak van de ambulante kinesist van primordiaal belang 

Na deze voordrachten was het dan ook hoogst aangenaam voor Dr. De 
Baets om de samenwerking tussen orthopedisten en geriaters bij de op-
vang, behandeling en opvolging van bejaarde patie nten met een heupfrac-
tuur in het AZ Turnhout te mogen voorstellen. 
 
Het publiek kon even genieten van een pauze waarna we drie actieve seni-
oren aan het woord lieten die elk op hun eigen wijze, ernstig of grappig 
vertelden wat voor hen zo belangrijk was; mobiel blijven en zo sociale con-
tacten onderhouden. 
 
Tot slot kwam elke orthopedische subdiscipline aan het woord waarbij, 
soms op verrassende wijze, uitgelegd werd hoe actieve senioren maar ook 
geriatrische fragiele patie nten een verhoogde levenskwaliteit kunnen krij-
gen door een op hun maat afgestelde orthopedische behandeling. 
 
Graag danken wij iedereen die zijn of haar medewerking verleend heeft om 
dit mogelijk te maken, en niet op de laatste plaats alle aanwezigen in de 
zaal voor de talrijke opkomst. 



Orthopedisch Centrum Turnhout  

Campus St-Elisabeth  •  Tel. 014 40 67 85  •  infoSE@azturnhout.be  ||  Campus St-Jozef  •  Tel. 014 44 44 30  •  infoSJ@orthopedie-turnhout.be 

   Expert Opinion:  

  Robotchirurgie in het OCT 
   Dr. Erik Vanlommel 

Robotchirurgie spreekt tot de verbeelding.  
In deelgebieden van de chirurgie (urologie) bestaan er al wetenschappelijk onderbouwde toepassingen.   

Hoever staan we hier vandaag mee in de orthopedie?! 
De huidig “orthopedische robots”  bestaan uit 3 onderdelen: 
 

De navigatie: 

Dit onderdeel is perfect vergelijkbaar met de GPS in uw wagen. Hij toont exact waar u zich bevindt en hoe u 
het gemakkelijkst naar uw doel kunt rijden. Anders dan in uw auto heeft de chirurg al jaren de beschikking 
over zeer nauwkeurige conventionele instrumenten. Door de jaren zijn deze dusdanig bijgewerkt, verbe-

terd en geoptimaliseerd dat vandaag de dag de digitale navigatie het niet beter doet. Hierover bestaat een 
grote hoeveelheid wetenschappelijke literatuur. Momenteel zijn de conventionele instrumenten eenvoudi-

ger, efficie nter, betrouwbaarder en  veel betaalbaarder. De huidige navigatietoestellen zijn ondertussen wel  
weer verbeterd. Zij worden bij  iedere versie gebruiksvriendelijker.  

 

De “smart tools”: 

Deze intelligente instrumenten kunnen zo ingesteld worden dat beschadiging van omliggend weefsel 
(bloedvaten en zenuwen) quasi onmogelijk wordt. Er worden evenwel zo weinig technische ongevallen beschre-
ven, dat deze tools alleen in onvoorzichtige handen een voordeel zouden kunnen opleveren. In de toekomst zou-

den deze instrumenten evenwel verder verfijnd (verkleind) kunnen  worden. Dit zou de ingreep door kleinere 
toegangswegen mogelijk kunnen maken. Dit kan voordelen bieden bij bepaalde ingrepen (unicomprtimentele 
(halve) knieprothese, kanteloperatie (osteotomie)(zie hieronder), heringrepen,…). Ook  zou dit de revalidatie ten 

goede kunnen komen!  
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   Expert Opinion: Robotchirurgie in het OCT - Dr. Erik Vanlommel 

Registratie: 

De computer registreert iedere stap die genomen wordt tijdens de ingreep . Dit technische verslag is 

uitermate nuttig om de ingreep nadien te kunnen nakijken en eventuele problemen op te sporen.  

Het helpt ook om na de ingreep de aspirant chirurgen uit te leggen waarom een bepaalde handeling uit-

gevoerd werd. 

 

De robot blijft een enorme investering, meer dan 450.000€. In overleg met het strategisch comite  van 

het ziekenhuis moet afgewogen worden of deze investering - met geld van de belastingbetaler - vandaag de dag te verantwoorden is. 

Een eventuele spreiding van de kost binnen de vooropgestelde ziekenhuisnetwerken (Kempen) zou hier voor een oplossing kunnen 

zorgen. Bovendien bestaat er ook een door de patie nt te betalen meerkost gezien de sensoren slechts e e nmalig gebruikt mogen wor-

den (opleg +/- 250€ per patie nt). 

 

Deze technologie is veelbelovend. Daarom volgt het knieteam  de ontwikkelingen op de voet. Work-

shops samen met de assistenten worden georganiseerd. Door het samenbrengen van  deze  assisten-

ten (computertechneuten en chirurgen van de toekomst) met de huidige generatie ervaren chirur-

gen kunnen  er in de toekomst uit deze technologie mogelijks bijkomende  praktisch bruikbare op-

lossingen voortvloeien.  

 

 



Orthopedisch Centrum Turnhout  

Campus St-Elisabeth  •  Tel. 014 40 67 85  •  infoSE@azturnhout.be  ||  Campus St-Jozef  •  Tel. 014 44 44 30  •  infoSJ@orthopedie-turnhout.be 

   Expert Opinion: Robotchirurgie in het OCT - Dr. Erik Vanlommel 

Momenteel is het onverantwoord om deze technologie op grote schaal voor routine ingrepen in te zetten. Vandaag zijn de toepassings-

gebieden beperkt tot uitzonderlijke indicaties: 

 

Uitzondering 1: De unicompartimentele prothese 

Vooral voor het maken van de zaagvlakken op de tibia kan via “de smart tool” (een soort bolfrees) op een 

veiligere manier door een kleinere insnede gewerkt worden. 

 

Uitzondering 2: De kanteloperatie 

Bij deze ingreep wordt de stand van de knie in e e n, en bij  uitzondering indicaties (gecombineerde kruisbandscheur) in twee vlakken 

gekanteld. Om de correcte hoek voor deze ingreep te bepalen, dienen op voorhand complexe berekeningen uitgevoerd te worden, die 

we nadien vertalen  naar de effectieve kanteling die we tot stand brengen. Dit kan met de navigatie zonder tussenstappen. 

 

 

Vandaag de dag blijft een ervaren, voorzichtige chirurg onontbeerlijk!  

Wij blijven deze boeiende technologie verder op de voet volgen! 

Het knie-team van het OCT. 



ANAMNESE:  

Verhaal van plotse zweepslag laag in de kuit, vaak tijdens een 
sportieve activiteit. Oudere patie nten op quinolone antibiotica 
kunnen ook een spontane Achillespeesruptuur oplopen, die zich 
vaak subklinisch manifesteert. 
 
DIAGNOSE: 

Afwezigheid van plantairflexie in de enkel bij knijpen in de kuit-
musculatuur bij een patie nt in buiklig. Dit is de test van  Sim-
monds-Thompson. We beschrijven deze test als positief wan-
neer er geen plantairflexie wordt bekomen. Soms is er een on-
derbreking (‘gap’) te voelen tussen de peesuiteinden. 
 
TECHNISCHE ONDERZOEKEN:  

Alleen in twijfelachtige gevallen is een echo aangeraden. De 
echografische beschrijving ‘partie le’ achillespees-ruptuur moet 
geï nterpreteerd worden als volledige ruptuur, waarbij de pees-
vezels nog steeds naast elkaar liggen. Deze is weliswaar ge-
scheurd, maar niet uiteengerokken met een lege ruimte ertus-
senin (de zgn. ‘gap’ tussen de beide peesstompen). 
 
DIFFERENTIAAL DIAGNOSE:  

Ruptuur van de  Gastrocnemius-Soleus op de musculo-
tendineuze overgang (geen chirurgische indicatie). 

De Simmonds-Thompson test 

Wat te doen bij: 

Acute achillespees ruptuur 
Dr. Jeroen De Wachter 
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BEHANDELING:  
 
Aanleggen van een gipsspalk in equinus en dezelfde dag 
doorverwijzing naar orthopedisch chirurg ter bespreking 
van de vervolgbehandeling (chirurgie versus conservatief). 
Tegenindicaties voor chirurgie zijn slechte algemene con-
ditie, ernstig vasculair lijden van de onderste ledematen, 
diabetes, hoogbejaarden, …  
 
Sportieve en relatief jongere patie nten zijn gebaat met een 
operatief herstel. Een mini-invasieve techniek met enkele 
steek-incisies (met protectie van de Nervus Suralis) geeft 
in acuut geopereerde casussen de beste resultaten wat be-
treft herstel, kracht en het voorkomen van complicaties 
(wonddehiscentie, infectie, herruptuur). Een actief revalidatie schema is primordiaal: meteen post-op actieve dorsi-
flexie tot neutraal, steunname in walking boot met de enkel in 10° equinus gedurende 6-8 weken.   

Wat te doen bij: Acute achillespees ruptuur - Dr. Jeroen De Wachter 
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 TAKE HOME MESSAGE: 

 Acute achillespeesruptuur is een klinische diagnose (test van Thompson),  
 echografie alleen bij twijfel. 
 Snelle doorverwijzing is belangrijk, want een snelle start van de behandeling  
(chirurgisch of conservatief) geeft een betere outcome. 


