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Zin van artroscopie bij artrose van het kniegewricht

M. Finoulst1, 2, 5, P. VankrunkelsVen2, 3, s. Verschueren4, D. Van assche4

Knack.be 20 juni 2015: Knie-operaties zijn nutteloos bij artrose

„Oefeningen hebben evenveel effect bij kniepijn door artrose als een kijkbuisoperatie. Bovendien is 
deze ingreep niet zonder risico. Dat zeggen Deense onderzoekers.”

Inleiding

Artrose is wereldwijd een belangrijke oorzaak van 
ernstig disfunctioneren (1, 2). Aangezien de bevolking 
veroudert en meer mensen kampen met overgewicht, 
verwacht men dat artrose tegen 2020 de vierde 
belangrijkste oorzaak zal zijn van invaliditeit (3, 4). In 
deze problematiek speelt knieartrose een substantiële 
rol (2). Knieartrose is een degeneratieve aandoening 
die gepaard gaat met beschadiging van het kraakbeen 
en vorming van osteofyten. Vaak ziet men ook menis-
cusscheuren, meestal van het horizontale type (in 
tegenstelling tot traumatische scheuren die dwars 
doorheen de meniscus lopen). Ze zijn vaak te zien op 
beeldvorming bij patiënten met kniepijn, maar even-
zeer bij patiënten zonder kniepijn. 

Patiënten van middelbare leeftijd met kniepijn al 
dan niet in aanwezigheid van meniscusscheuren wor-
den het best behandeld volgens de bestaande richtlij-
nen zoals die van de „Osteoarthritis Research Society 
International” (OARS) en de „European League 
Against Rheumatism” (EULAR): in de eerste plaats 
met spierversterkende oefeningen, indien nodig door 
gewichtsafname en pijnstilling (5-8). Lies Grypdonck 
distilleerde op basis van deze  richtlijnen een aantal 
aanbevelingen voor goede zorg (9). Artroscopie wordt 
niet aanbevolen bij patiënten met knieartrose, ook 

niet in aanwezigheid van meniscusletsels. Enkel bij 
duidelijke tekenen van blokkage of extensieverlies 
door een voorste „anvil osteophyt” is een artroscopi-
sche behandeling aangewezen (9). Eigenlijk wordt al 
sinds de publicatie van de studie van Mosely in 2002 
aangenomen dat het gebruik van artroscopie bij dege-
neratief knielijden niet meer nuttig is (10).

De Deense studie

De studie die in juni van dit jaar in de British Medical 
Journal (BMJ) verscheen en veel aandacht kreeg, is een 
systematische review die peilde naar de impact van een 
artroscopische ingreep bij patiënten met knieartrose 
waarbij een partiële meniscectomie werd verricht, 
debridement van de knie, of beide. Zowel de mogelijke 
voordelen (minder pijn en betere functionele toestand 
van de knie) als de mogelijke schadelijke effecten ervan 
(infectie, diepe veneuze trombose, overlijden) werden 
onderzocht (11). Men vond negen degelijke studies die 
de voordelen van een artroscopie onderzochten in ver-
gelijking met een schijnoperatie of klassieke therapie 
zoals oefentherapie. De resultaten waren in lijn met de 
studie uit 2002: er werd een zeer lichte verbetering van 
de pijn gemeten na drie maanden en na zes maanden. 
Na twaalf maanden of later werden geen verschillen 
vastgesteld ( fig. 1). Daarenboven was het pijnverschil in 
het eerste jaar zeer miniem: te vergelijken met het effect 
van paracetamol of met de helft van het effect van 
anti-inflammatoire geneesmiddelen. Het was daarenbo-
ven veel zwakker dan het effect van oefentherapie in 
 vergelijkbare studies (11). Men vond geen verbetering 
van de functionele toestand van de knie. Daarnaast wer-
den negen studies gevonden die de nadelige effecten van 
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vlak is de toepassing van de richtlijnen die stellen dat 
artroscopieën op oudere leeftijd meestal overbodig 
zijn, ondermaats (13, 14). Het feit dat patiënten vrij zijn 
om al dan niet rechtstreeks naar een orthopedisch chi-
rurg te gaan, kan een mogelijke verklaring zijn. De 
richtlijnen stellen dat de aanpak van knieartrose in de 
eerste plaats bestaat uit leefstijladviezen: bewegen en 
spieroefeningen, gewichtsafname en maatregelen die 
de gewrichten ontlasten (wandelstok, beter „spier” 
gebruik) (9). Verder is in vele goed gecontroleerde 
interventiestudies aangetoond dat oefenen onder lei-
ding van een kinesitherapeut gunstige resultaten 
 oplevert. Optimale oefenprogramma’s voor knieartrose 

knieartrose opvolgden. Daaruit bleek dat postoperatief 
in 0,4% van de gevallen een diepe veneuze trombose 
optrad, in 0,15% een longembolie, in 0,2% infectie en in 
0,1% overlijden (tabel 1).

Wat dan wel?

In ons land spelen verschillende zorgverstrekkers een 
belangrijke rol in de behandeling van knieartrose: huis-
artsen, fysiotherapeuten, reumatologen, orthopedisten 
en kinesitherapeuten (9). Er gebeuren veel artrosco-
pieën, ook boven de leeftijd van 50 jaar (12). Op dat 

Fig 1: Effect op de pijn van artroscopische kniechirurgie in vergelijking met controle-interventies, aangegeven 
door patiënten op een visueel-analoge schaal van 0-100 mm. In de figuur wordt het verschil in mm aangegeven 
tussen de pijnbeleving in de chirurgie in vergelijking met de controle-interventie met 95%-betrouwbaarheids-
interval. Na 18 maanden bijvoorbeeld is het verschil „0 mm”, dat betekent dat de pijn in de twee groepen op 

dat moment gemiddeld identiek evolueerde. In de tabel daaronder het aantal studies dat na verschillende 
intervallen de pijn bevroeg en het aantal geïncludeerde patiënten (11).

TABEL 1
Overzicht van de meta-analyse over schade door artroscopische menisectomie (11).

Bijwerking Aantal studies 
(aantal patiënten/procedures)

Aantal nadelige gebeurtenissen per 1.000* 
(95%-BI)

Diepe veneuze trombose 5 (432 / 663) 4,13 (1,78-9,60)

Longembool 6 (736 / 823) 1,45 (0,59-3,54)

Veneuze trombo-embolie 6 (571 / 793) 5,68 (2,96-10,9)

Infectie 4 (946 / 230) 2,11 (0,80-5,56)

Dood 2 (106 / 967) 0,96 (0,04-23,9)

*Studies die rapporteren per patiënt of per procedure werden samengenomen.
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richten zich het best op verbetering van de aerobe 
capaciteit, quadricepstonificatie en functionele perfor-
mantie van de onderste ledematen (15). Met drie ses-
sies per week wordt het beste resultaat verkregen. Na 
enkele weken kan het aantal sessies onder leiding van 
de kinesitherapeut afnemen en de patiënt zorgt met 
aangepaste beweegparticipaties zelfstandig verder 
voor verbetering of behoud. Geplande opvolgsessies 
(laag frequent) bij een kinesi therapeut zijn hiervoor 
wel aangewezen. Medicatie kan nodig zijn om de pijn 
te verminderen: 3 g paracetamol per dag is de eerste 
keuze, bij erge pijn of ontsteking kunnen anti-inflam-
matoire geneesmiddelen worden voorgeschreven, 
maar steeds voor korte tijd (cave nierfunctie, hartfunc-
tie en gastro-intestinale bijwerkingen). Infiltratie met 
corticosteroïden is soms aangewezen en heeft zijn nut 
bewezen. Voor glucosamine en hyaluronzuur bestaat 
te weinig wetenschappelijke evidentie (9). Als boven-
staande maatregelen onvoldoende helpen, dringt een 
knieprothese zich op. Op te merken valt dat meer pati-
enten die kniechirurgie (zoals artroscopie) ondergin-
gen, op jongere leeftijd een prothese krijgen in vergelij-
king met diegenen zonder voorafgaande chirurgie (16).

Besluit

Knieartrose met of zonder meniscuslijden vormt uiterst 
zelden een indicatie voor artroscopie. De patiënten die 
een artroscopie kregen, zijn er na één jaar niet beter aan 
toe dan patiënten die met een niet-chirurgische gang-
bare therapie werden behandeld. Het is moeilijk te ver-
antwoorden om een operatie die geen voordelen biedt, 
uit te voeren, zeker gezien de gekende risico’s op ernstige 
bijwerkingen, zoals 0,1% kans op overlijden en 0,15% 
kans op longembolie. De kern van de behandeling van 
knieartrose is educatie, pijnstilling, functionele oefenin-
gen ter verbetering van de algemene fitheid, lokale 
spierversterkende oefeningen en gewichtsbeheersing. 

Mededeling

Deze rubriek loopt in samenwerking 
met het Belgisch Centrum voor Evidence- 
Based Medicine, Kapucijnenvoer 33 bus J, 
3000 Leuven. 


