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Voorwoord 

 

Hoewel u bij het lezen van dit dankwoord nog moet beginnen met het ontdekken van onze 

thesis, zit voor ons dit avontuur er bijna op. En het was wel degelijk een interessant en uitdagend 

avontuur! We hebben tijdens deze studie veel moeilijke wateren moeten doorstaan, maar 

doorheen de tocht hebben we leren zwemmen. 

 

Tijdens het schrijven van dit voorwoord, reflecteren we over het verloop van ons onderzoek, en 

aan het eind van het verhaal zijn we tevreden en trots dat we hebben kunnen bijdragen aan de 

verbetering van het leven van de patiënten na een totale knieprothese. Daarbij valt het ons op 

aan hoeveel mensen we onze dank verschuldigd zijn: 

 

Eerst en vooral willen we Prof. Dr. J. Victor bedanken om ons dit uitgebreide en innovatieve 

onderzoek toe te vertrouwen. Ook voor zijn steun en uitleg tijdens vaak lange besprekingen zijn 

we hem dankbaar. Dr. C. Van Der Straeten stond altijd ter onzer beschikking met raad en daad. 

We willen haar bedanken voor haar vlotte bereikbaarheid en om ons te helpen met verschillende 

aspecten van onze thesis.  

In het laatste jaar hebben we kennisgemaakt met Dr. S. Van Onsem. Als overkoepelend 

onderzoeker was hij onontbeerlijk voor het slagen van onze thesis. Maar we kennen hem 

ondertussen beter dan louter als overkoepelend onderzoeker. Al van bij het eerste contact 

hadden we het gevoel dat het zou klikken tussen ons en tijdens het uitvoeren van de vele 

metingen, het uitpluizen van de vragenlijsten, … werd dat gevoel enkel maar bevestigd. 

Dr. D. Verbruggen willen we bedanken om ons bij te staan tijdens het eerste jaar, toen we van 

het ene probleem in het andere rolden en hij er ook alles aan gedaan heeft om de studie vlot te 

laten verlopen. Mevr. I. De Pril, Dhr. E. De Pauw en Dhr. M. Holvoet willen we bedanken voor 

het verzamelen en interpreteren van de vragenlijsten. Zonder hen zouden we geen link met de 

patiëntresultaten kunnen gelegd hebben. Dhr. M. Campe willen we bedanken voor het 

verwerken van de figuren tot een meer leesvriendelijke versie. 

Voorts willen we nog Mevr. R. Colman bedanken voor haar hulp bij de vaak ingewikkelde 

statistiek. Ze was ook steeds bereikbaar via mail als we een minder evident resultaat uitkwamen. 

 

Niet enkel voor deze thesis maar ook in alle andere momenten van ons leven, zijn Sofie en 

Charlotte heel belangrijk voor ons. Ze luisterden steeds naar onze grieven en als we het bos 

door de bomen niet meer zagen, motiveerden ze ons om onze tocht verder te zetten.  



Tot slot willen we nog elkaar bedanken voor de vlotte samenwerking en de hulp en steun die 

we elkaar steeds boden. Voor we begonnen aan dit onderzoek kenden we elkaar enkel als ‘die 

gast uit mijn jaar’, maar ondertussen zijn we hechte vrienden geworden. 

 

 

Voilà, voor ons zit het er hiermee op. Hopelijk vindt u het lezen van ons eindresultaat op de 

volgende pagina’s even interessant als wij de weg ernaartoe vonden. 

 

Rutger en Matti 
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∠ Teken voor hoek 
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ADL Algemene dagelijkse levensverrichtingen 

ATEA ‘Anatomical transepicondylar axis’ 

ANOVA ‘Analysis of variance’ 
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BCS ‘Bi-Cruciate Stabilized’ 

BI Betrouwbaarheidsinterval 

BMI ‘Body Mass Index’ 

CT ‘Computed tomography’ 

∠CTA ‘Condylar twist angle’ (hoek tussen de anatomische transepicondylaire as en de 

posterieure condylaire lijn) 

ΔCTA Verschil tussen ∠CTA voor en na de operatie 

FAP ‘Femoral axial plane’ 

FFP ‘Femoral frontal plane’ 

FHC ‘Femoral hip centre’ 

FKC ‘Femoral knee centre’ 

FLCC ‘Femoral lateral condyle centre’ 
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FMA ‘Femoral mechanical axis’ 
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FPCL ‘Femoral posterior condylar line’ 

FTA ‘Femoral transversal axis’ 

∠FTPA ‘Frontal tibial plateau angle’ (varus-valgushoek van de tibiaprothese ten 

opzichte van de mechanische as van de tibia) 

∠HKA ‘Hip-knee-ankle’ (hoek tussen de anatomische as van het femur en van de tibia) 

∠HKAx ‘Hip-knee-ankle’ in het 3D-model 

ΔHKAx Verschil tussen ∠HKAx voor en na de operatie 

∠HKAy ‘Hip-knee-ankle’ op de ‘full leg’-RX 

∠HKAz ‘Hip-knee-ankle’ op de ‘scout view’ van de CT-scan 

ICC ‘Intra-class correlation coefficient’ 

KOOS ‘Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score’ 

KSS ‘Knee Society Scoring System’ 

MRI ‘Magnetic resonance imaging’ 

∠PCA ‘Posterior condylar angle’ (hoek tussen de chirurgische transepicondylaire as en 

de posterieure condylaire lijn) 



ΔPCA Verschil tussen ∠PCA voor en na de operatie 

PACS ‘Picture Archiving and Communication System’ 

post-op Postoperatief 

pre-op Preoperatief 

RX Radiografie 

SD Standaarddeviatie 

STEA ‘Surgical transepicondylar axis’ 

STL ‘STereoLithography’ 

∠STPA ‘Sagittal tibial plateau angle’ (‘posterior tilt’-hoek tussen de tibiaprothese en de 

mechanische as van de tibia) 

SWOT ‘Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats’ 

TAC ‘Tibial ankle centre’ 

TAP ‘Tibial axial plane’ 

TFP ‘Tibial frontal plane’ 

∠TFRA ‘Tibio-femoral rotation angle’ (hoek tussen de transverse as van het femur en 

van de tibia) 

ΔTFRA Verschil tussen ∠TFRA voor en na de operatie 

TKC ‘Tibial knee centre’ 

TKP Totale knieprothese 

TLCC ‘Tibial lateral condyle center’ 

TMA ‘Tibial mechanical axis’ 

TMCC ‘Tibial medial condyle center’ 

TPA ‘Tibial prosthesis axis’ 

TSP ‘Tibial sagittal plane’ 

TTA ‘Tibial transversal axis’ 

UZ Universitair ziekenhuis 

QoL ‘Quality of life’ 
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Abstract 

Inleiding: Bij het plaatsen van een totale knieprothese gaat veel aandacht naar het correct 

aligneren van deze prothese tijdens de operatie. Men gaat er namelijk van uit dat een niet optimaal 

alignement leidt tot een slechtere ‘outcome’ na de operatie. Voor verschillende aspecten van dit 

alignement is het inderdaad al bewezen dat ‘outliers’ leiden tot een slechtere functie, meer pijn, … 

Er is echter nog nooit een onderzoek ten gronde gedaan naar de wisselwerking tussen het 

alignement en de patiëntresultaten. Door preoperatief en postoperatief het alignement te bepalen 

via 3D-technieken en deze te koppelen aan patiëntresultaten komt deze studie aan de leemte in het 

wetenschappelijk onderzoek tegemoet. 

Patiënten en methoden: In deze studie werden patiënten geïncludeerd die ouder zijn dan zestig 

jaar en waarbij een totale knieprothese gepland werd aan het UZ Gent. Er werd een streefdoel van 

20 patiënten gehanteerd. Ter beoordeling van de patiëntresultaten werd gebruik gemaakt van twee 

gevalideerde vragenlijsten, met name de ‘Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score’ en de 

‘Knee Society Scoring System’. Voor het bepalen van het alignement wordt er in de literatuur een 

overvloed aan lijnen en hoeken beschreven, maar deze zijn zelden of nooit gevalideerd. Daarom 

werden de verschillende hoeken die in deze thesis gebruikt worden, eerst gevalideerd door het 

bepalen van hun intra- en interobserver variabiliteit. Deze hoeken zijn de ‘condylar twist angle’ 

(∠CTA), de ‘posterior condylar angle’ (∠PCA), de ‘hip-knee-ankle angle’ (∠HKA), de 

rotatiehoek van de tibia op het femur (∠TFRA), de ‘posterior tilt’ en varus-valgushoek van de 

tibiaprothese ten opzichte van de tibia (∠STPA resp. ∠FTPA). De selectie van deze hoeken werd 

gemaakt op basis van hun relevantie voor de kliniek en het reeds beschikbare onderzoek hierover. 

Resultaten: Na onderzoek bleek dat deze hoeken betrouwbaar kunnen worden bepaald. De laagste 

totale ‘intraclass correlation coefficient’ (ICC) wordt preoperatief gevonden bij ∠TFRA (0,58) en 

de hoogste bij ∠HKA (0,98 – 1,00). De ICC’s van ∠CTA en ∠PCA bevinden zich hiertussen en 

zijn iets beter in PACS (0,84 resp. 0,75) dan in het 3D-model (0,73 resp. 0,66). Postoperatief ligt 

de situatie anders. Hierbij is ∠TFRA één van de meest betrouwbare hoeken (totale ICC = 0,99) en 

worden ∠CTA en ∠PCA betrouwbaarder bepaald in het 3D-model (totale ICC = 0,88) dan in 

PACS (totale ICC = 0,79 resp. 0,65). Voorts kunnen de hoeken HKA, FTPA en STPA uiterst 

betrouwbaar bepaald worden, met ICC’s groter dan 0,99.  

Gezien de goede betrouwbaarheid, werden de patiëntresultaten getoetst aan deze hoeken. Dit 

gebeurde op drie manieren: eerst werd het alignement na de operatie vergeleken met de 

patiëntresultaten na de operatie, vervolgens werd het verschil tussen het alignement voor en na de 

operatie vergeleken met de patiëntresultaten na de operatie en ten slotte werd het verschil tussen 

het alignement voor en na de operatie vergeleken met de verbetering in patiëntresultaten. 
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Ondanks de kleine steekproef werden toch reeds verschillende significanties behaald. Zo heeft de 

patiënt meer symptomen, is hij minder tevreden en kan hij zijn activiteiten van het dagelijks leven 

minder goed uitvoeren na de operatie indien de femurcomponent van de prothese teveel in 

exorotatie geplaatst wordt, volgens ∠PCA. Deze resultaten worden ook gezien indien diezelfde 

component na de operatie meer dan 3° in extra exorotatie staat ten opzichte van het alignement 

voor de operatie. 

Bij de stand van de tibiaprothese ten opzichte van de femurprothese wordt vastgesteld dat teveel 

exorotatie postoperatief nefast is voor de pijn en de levenskwaliteit van de patiënt. 

De symptomen en de functionaliteit van de patiënt verbeteren significant meer indien de rotatie 

van de femurcomponent tijdens de operatie minder dan 3° gewijzigd wordt, dan wanneer de 

component in meer dan 3° extra endorotatie geplaatst wordt. Bij ∠HKA en ∠TFRA wordt het 

tegenovergestelde gezien. Bij de eerstgenoemde verbetert de tevredenheid van de patiënt minder 

als de varus-valgushoek van het onderste lidmaat behouden blijft dan wanneer het in meer dan 3° 

extra varus geplaatst en bij de laatstgenoemde verbetert de levenskwaliteit van de patiënt minder 

indien de rotatie behouden blijft (met een marge van 3°) dan wanneer er meer dan 3° extra 

endorotatie aan toegevoegd wordt.  

Discussie en conclusie: Deze studie is op verschillende vlakken relevant voor de kliniek. Eerst en 

vooral is gebleken dat de metingen die momenteel uitgevoerd worden in de kliniek betrouwbaar 

zijn. Daarnaast is ook gebleken dat het meten van de rotatie van de femurcomponent op axiale 

sneden van de CT-scan preoperatief evenwaardig is aan het meten van die rotatie op het 3D-model. 

Zo is er ook geen relevant verschil tussen het meten van de varus-valgushoek van het onderste 

lidmaat op een ‘full leg’-RX of de ‘scout view’ van de CT-scan. Dit houdt in dat men preoperatief 

geen ‘full leg’-RX meer hoeft te nemen als men al een CT-scan neemt. 

Bij het linken van het alignement aan de patiëntenresultaten tekenen zich twee duidelijke 

tendensen af. Ten eerste, een goed alignement is belangrijk voor de postoperatieve uitkomst van 

de patiënt. Ten tweede, de rotatie van de femurcomponent is na de operatie best gelijkaardig aan 

de situatie voor de operatie, terwijl er aan de rotatie van de tibiacomponent t.o.v. de 

femurcomponent en varus-valgushoek van het onderste lidmaat veel mag veranderd worden 

zolang deze postoperatief maar binnen het referentie-interval staat. 

Bij de rotatie van de femurcomponent werd een opmerkelijk resultaat behaald: momenteel 

wordt vooral getracht om na de operatie niet te veel endorotatie uit te komen, in deze studie 

is echter gebleken dat ook te veel exorotatie nefast is voor de patiënt. Dit heeft vergaande 

implicaties voor de kliniek.  
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1 Inleiding 
“Nowhere are there more insensitive, unreliable, unvalidated  

measurement tools than in the orthopaedic literature.” 

Kirkley & Griffin 

1.1 Anatomie en kinematica van de knie 

Alvorens het te kunnen hebben over het alignement van de totale knieprothese (TKP), is het van 

belang notie te hebben van de normale anatomie en biomechanica van de knie.  

Het kniegewricht bestaat uit het patellafemorale articulatievlak en de articulatievlakken van beide 

femurcondylen op het tibiale plateau. Deze beenderige structuren worden gestabiliseerd door de 

ligamentaire structuren zijnde de collaterale ligamenten en de kruisbanden. Het mediale tibiale 

plateau is licht concaaf, terwijl het laterale tibiale plateau convex is. Dit resulteert in een 

tibiofemorale incongruentie waarbij het mediale plateau de meeste intrinsieke stabiliteit levert. De 

menisci vinden hun functie door het vergroten van deze congruentie. [1, 2] 

De mediale meniscus is verbonden met het mediaal collateraal ligament, terwijl de laterale 

meniscus vrij ligt van het respectievelijke laterale collateraal ligament. Dit geeft de laterale 

meniscus enige bewegingsvrijheid. Deze bewegelijkheid stelt de meniscus in staat de laterale 

femurcondyl te volgen in zijn anteroposterieure verplaatsing ten opzichte van de tibia bij flexie. 

Flexie van de knie gaat dus gepaard met beweeglijkheid van de laterale femurcondyl en dus 

longitudinale rotatie van de knie. [3, 4] 

1.2 Waarom is de totale knieprothese belangrijk? 

Osteoartrose is een van de meest voorkomende gewrichtsaandoeningen van het 

bewegingsapparaat. [5, 6] Het staat voor een groep aandoeningen die zich uiten als gewrichtspijn 

en functieverlies. Structureel wordt dit gekenmerkt door verlies van gewrichtskraakbeen en 

botnieuwvorming, de radiologische diagnose is dan ook gebaseerd op deze fenomenen waarbij 

men kijkt naar klassieke kenmerken zoals; osteofyten, vernauwing van de gewrichtsspleet, 

subchondrale cystevorming en subchondrale sclerose. [7, 8] De samenhang tussen radiologische 

verschijnselen en functionele beperkingen of afwijkingen is echter niet perfect. Alvorens een 

behandeling in te stellen is dus een goede indicatiestelling aangewezen, men behandelt de patiënt, 

niet de foto. [6] 

Bij de pathogenese van osteoartrose is het volledige gewricht betrokken en spelen mechanische 

stress, biochemische en genetische factoren een rol. [9] Deze mechanische stress kan op 

verscheidene manieren aan het kniegewricht worden opgelegd. Obesitas en overmatige 

lichamelijke belasting worden naar voor geschoven als belangrijke mechanische factoren bij het 
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ontstaan en de progressie van artrose, maar ook abnormale stand van de gewrichtsuiteinden en 

gewrichten spelen een belangrijke rol. [10-13]  

De totale knieprothese (TKP)  is de voorkeursbehandeling voor bewezen multicompartimentele 

gonartrose (osteoartrose van de knie), die weerstandig is aan conservatieve behandeling en een 

belangrijke factor pijn en functionele hinder met zich meebrengt. [14] 

De lange termijn resultaten van deze ingreep worden doorgaans uitgedrukt in percentages van een 

overlevingscurve en zijn bij de totale knieprothese goed te noemen met resultaten tot 93,8% na 

tien jaar en 70,9% na twintig jaar. Naast infectie wordt instabiliteit gerapporteerd als een van de 

grote oorzaken van het falen van TKP. [15-17] 

Bij de beoordeling van de ingreep door middel van overlevingscurves moet men kritisch blijven 

over het feit dat enkel harde eindpunten, zoals revisies of verwijdering van de prothese, worden 

opgenomen in de statistieken. De functionaliteit van de patiënt en patiënttevredenheid worden 

geenszins in rekening gebracht. Een vergelijkende studie toonde beperkingen aan in bewegingen 

van het dagelijkse leven die meer stress opleggen aan het kniegewricht, zoals knielen en draaien 

ten opzichte van de controlepopulatie. Deze beperkingen zijn niet volledig toe te schrijven aan 

fysiologische fenomenen en suggereren dat wijzigingen in de procedure kunnen leiden tot een 

beter functioneel resultaat. [18]  

Instabiliteit en functionele sequelen zijn dus twee belangrijke determinanten in de lange termijn 

beoordeling van de TKP.  

Chronische instabiliteit is vaak te wijten aan een inferieure alignement. In extensie gaat het daarbij 

vaak om varus/valgus malalignatie, in flexie rapporteert men vooral malrotatie van het femur en/of 

een verkeerde helling van het tibiaplateau. [16, 19] 

De hypothese stelt zich dat een beter alignement kan leiden tot minder falen van een TKP en een 

betere postoperatieve functionaliteit.  

1.3 Relevante metingen van alignement na TKP 

1.3.1 Coronaal alignement 

Er worden twee mechanische assen onderscheiden in het onderste lidmaat, de mechanische as van 

het femur loopt van het centrum van het caput femoris naar het centrum van de knie, terwijl de 

mechanische as van de tibia loopt van het tibiale enkelcentrum tot aan het centrum van de knie. 

Dit maakt het mogelijk om op een staande ‘full leg’-opname het coronaal alignement te meten. 

(Figuur) [20]  

Verscheidene studies hebben reeds het belang van een goed coronale alignement aangetoond. [21, 

22] 
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1.3.2 Rotationeel alignement van de femurcomponent 

Diverse auteurs hebben reeds de relatie tussen de functie van de patiënt na het plaatsen van een 

TKP en het rotationeel alignement van de femurcomponent aangetoond. [23-34] In het bijzonder 

werden vooral femoropatellaire complicaties aangetroffen bij interne rotatie van de femorale 

component. [23-25, 27, 33-36] Er is echter ook evidentie dat externe rotatie zou leiden tot 

instabiliteit met functionele weerslag. [37]  

Verscheidene assen zijn beschreven ter evaluatie van de rotatie van de femorale component. Het 

bekomen van een beter alignement voor de TKP wordt bemoeilijkt doordat de ‘correcte as’ 

vooralsnog niet gekend is. Bovendien verschilt de kinematica van een knie na het plaatsen van 

een knieprothese van de kinematica van een ‘native knee’. Het is dus niet ondenkbaar dat de rotatie 

van de femurcomponent na TKP met het beste functionele resultaat verschilt van deze in de 

preoperatieve knie. Verscheidene assen zijn beschreven om deze rotatie te beschrijven. In deze 

studie werden de meest gebruikte assen geïmplementeerd. 

1.3.3 Varus-valgusstand van de tibiaprothese 

Zoals reeds aangegeven verschilt de kinematica van de knie voor en na TKP. Een van de redenen 

daarvoor is dat het tibiaplateau in de preoperatieve knie gemiddeld in 3° varusstand staat. [38, 39] 

Tijdens de operatieprocedure wordt de tibia loodrecht op zijn mechanische as afgezaagd. Dit heeft 

gevolgen voor het coronaal alignement van het gestrekte been en voor het rotationeel alignement 

van het geflecteerde been. Deze wijziging wordt gecompenseerd door de rotatie van de 

femurcomponent aan te passen. 

1.3.4 Rotatie van de tibiacomponent ten opzichte van de femurcomponent 

Interne en externe rotatie van de tibiacomponent ten opzichte van de femurcomponent heeft 

functionele gevolgen voor het kniegewricht. Vooral femoropatellaire complicaties worden 

gerapporteerd, zo werden statistisch significante verschillen aangetoond in patellaire tilt, rotatie 

en medio-laterale shift. [40, 41] Bovendien wordt externe rotatie van de tibia aanzien als een veel 

voorkomende oorzaak van patella dislocatie. [41, 42] 

1.3.5 Anterieure-posterieure helling van de tibiaprothese 

Een te grote hellingshoek van het tibiaplateau werd in het verleden aangetoond als een van de 

oorzaken van chronische instabiliteit in flexie na TKP. Deze vergrote hoek leidt tot een vergrote 

‘flexion gap’ welke dan weer oorzaak is van instabiliteit en geeft dus een negatieve functionele 

weerslag. [16] 

1.3.6 Opmerking bij bovenstaande metingen 

Er werd dus aangetoond dat het alignement van de totale knieprothese zeker een rol speelt bij de 

patiëntresultaten na de operatie. Hierbij ging het echter telkens om extreme waarden. [16, 20-22, 
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26-33, 35, 37-39, 41, 42] De invloed van kleine alignementsverschillen op de patiëntresultaten na 

de operatie werd, voor zover de auteurs weten, nog niet onderzocht. 

Voor de kliniek is dit echter een bijzonder belangrijk gegeven. Als een klein verschil in het 

positioneren van de prothese zou leiden tot een relevant verschil in patiëntresultaten, dan moet de 

chirurg een zo goed mogelijk alignement nastreven. Is er echter geen invloed op de 

patiëntresultaten, zolang het alignement zich binnen een breed interval bevindt, dan zijn 

gespecialiseerde methoden om een uiterst correct alignement te bekomen (bv. computernavigatie) 

niet noodzakelijk.   

1.4 Onderzoeksvragen 

Uit voorgaande alinea’s is gebleken dat verder onderzoek naar het verband tussen het alignement 

van de totale knieprothese en subjectieve patiëntgerapporteerde resultaten, de ‘patiënt outcomes’, 

nodig is. Het hoofddoel van deze studie zal er dus uit bestaan om deze patiëntresultaten te 

correleren met het alignement van knie voor en na de operatie. 

Om dit te onderzoeken werd een nieuw model ontwikkeld, gebaseerd op eerder onderzoek door 

Victor et al. [43] Om de reproduceerbaarheid en de validiteit van dit model te onderzoeken wordt 

de inter- en intra-observer variabiliteit bepaald. Goede resultaten, met andere woorden een kleine 

inter- en intra-observer variabiliteit,  maken het mogelijk om deze metingen te vergelijken met de 

patiëntresultaten.  

Waar mogelijk gebeurt dit op twee manieren, namelijk een absolute en een relatieve. De absolute 

manier vergelijkt de patiëntgerapporteerde factoren met de waarde van de verschillende hoeken 

na de operatie. De relatieve manier neemt het verschil tussen de hoeken voor de operatie en na de 

operatie, waarna deze opnieuw met de patiënt ‘outcomes’ gecorreleerd worden. Op die manier 

kan de zin en onzin van het uiterst precies aligneren van totale knieprothese nagegaan worden.  

Om deze principes te verduidelijken worden er twee voorbeelden gegeven. 

 Een absolute vergelijking:  

Is een patiënt met een valgushoek van 3° na de operatie gelukkiger dan iemand met een varushoek 

van 2°? 

 Een relatieve vergelijking:  

Stel dat het been van drie patiënten na de operatie in 1° varus staat. Het been van patiënt A stond 

voor de operatie in 8° varus, het been van patiënt B stond voor de operatie in 6° valgus en het been 

van patiënt C in 5° varus. Kan er dan verwacht worden dat er een verschil in tevredenheid is tussen 

de drie patiënten? Of heeft het alignement van het been voor de operatie geen effect op de 

tevredenheid van een patiënt? 
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Volgende hoeken zullen aan bovenstaande vergelijkende studie worden onderworpen:  

 varus-valgushoek van het onderste lidmaat (hip-knee-ankle) 

 de rotatie van de femurcomponent (condylar twist angle en posterior condylar angle) 

 de rotatie van de tibiacomponent t.o.v. de femurcomponent in het horizontaal vlak  

 de hoek die de tibiaprothese maakt in het frontaal en het sagittaal vlak met de mechanische 

as van de tibia  

1.4.1 Nevenonderzoeksvragen 

Met de verkregen meetresultaten zullen nog drie interessante onderzoeksvragen, die relevant zijn 

voor de kliniek, verder geëxploreerd worden. 

 Hoe accuraat wordt de totale knieprothese nu geplaatst? 

Hiervoor worden de waarden van de verschillende hoeken na de operatie vergeleken met de 

streefwaarde voor iedere hoek. 

 Wat is het effect van de verschillende methoden om de varus-valgushoek van het onderste 

lidmaat te meten op het meetresultaat? 

 Wat is het effect van het meten van de rotatie van de femurcomponent in 2D of in 3D op 

het meetresultaat? 

Bij de ‘full leg’-RX staat de patiënt recht en steunt hij dus op zijn knie, in tegenstelling tot de 

liggende CT-scan, waarbij het kniegewricht niet belast wordt. Om de invloed van deze belasting 

van het kniegewricht op de varus-valgushoek van het onderste lidmaat na te gaan, wordt deze hoek 

preoperatief ook gemeten op de ‘scout view’ van de CT. Zodoende kan de invloed van de positie 

van de patiënt (staan of liggen) op de hoek nagegaan worden (door de ‘full leg’-RX te vergelijken 

met de ‘scout view’) en kan ook de invloed van het meetmodel (2D vs. 3D) nagegaan worden 

(door de ‘scout view’ te vergelijken met het 3D-model). 

1.5 3D-model van het kniegewricht 

De CT-scan wordt aanzien als beste beeldvormingstechniek voor bot. [44] Ook in de kliniek wordt 

een CT-scan beschouwd als de ideale techniek om het alignement van het onderste lidmaat te 

meten. [43] Het stelt ons in staat om beenderige structuren aan hoge resolutie te bekijken op twee 

dimensionele sneden. [45] Vaak echter bevinden de verschillende anatomische referentiepunten 

zich niet in dezelfde snede, wat de haalbaarheid en accuraatheid van metingen nadelig kan 

beïnvloeden. Via een driedimensionaal model op basis van CT-sneden van de knie kan men dit 

vermijden. Het is dan ook de hypothese dat meten van het alignement in de knie volgens 3D-

technieken superieure accuraatheid en reproduceerbaarheid biedt ten opzichte van conventionele 

metingen. De superioriteit van 3D technieken zijn reeds uitvoerig aangetoond in verscheidene 

takken van de geneeskunde, een goede indicatiestelling in acht genomen. [46-48]   
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2 Materialen en methode 

2.1 Includeren van patiënten 

Na een poweranalyse (zie 2.5) werd beslist om een twintigtal patiënten in deze studie te 

includeren. Het includeren van patiënten is gestart op 1 februari 2013. De rekrutering vindt plaats 

tijdens de consultaties. Voorafgaand aan de consultaties wordt standaard een ‘full leg’ radiografie 

genomen. Wanneer er besloten wordt om tot een knieprothese over te gaan, wordt de patiënt 

gescreend en, indien de inclusiecriteria voldaan zijn, uitgenodigd tot deelname aan de studie. Deze 

criteria zijn: patiënt is 60 jaar of ouder (omwille van de stralingsbelasting) en er is een primaire 

totale knieprothese gepland. 

Exclusiecriteria zijn: jonger dan 60 jaar of planning van een revisie of unicompartimentele 

knieprothese. 

Bij het plannen van de TKP of tijdens de infosessie (met uitleg over de totale knieprothese, het 

verloop van de operatie en het opzet van de studie) krijgen de patiënten een bundel met informatie 

over hun TKP. Deze bundel bevat ook de formulieren en ‘informed consent’ over de studie. Als 

de patiënten akkoord gaan, tekenen ze de ‘informed consent’ en 

geven ze die af in het ziekenhuis. 

Bij patiënten die het informed consent ondertekend hebben en 

dus deelnemen aan de studie, wordt voor de operatie een CT-

scan met aangepast protocol (zie verder) gepland. Drie maanden 

na de operatie gebeurt opnieuw een CT-scan volgens hetzelfde 

protocol. 

 

Van de drieëntwintig patiënten die geïncludeerd werden in de 

studie, vielen er twee af door een verkeerd scanprotocol voor de 

operatie en waren er drie ‘lost to follow-up’ na de operatie (1 

patiënt wou geen straling meer krijgen omdat ze kanker 

gekregen had, 1 patiënt had een unicompartimentele prothese 

gekregen en 1 patiënt vond de postoperatieve CT te kostelijk). Deze laatstgenoemden zijn wel 

geïncludeerd in de preoperatieve variabiliteitsstudie, maar worden uitgesloten uit het verder 

verloop van de studie. (figuur 1) 

2.2 Scanprotocol 

Van alle patiënten wordt pre- en postoperatief een CT-scan en ‘full leg’ radiografie genomen. De 

CT-scans werden allen uitgevoerd op een multidetector CT  (MDCT) (Somatom® Definition 

Flash, Siemens, Erlangen, Duitsland). De patiënten werden gepositioneerd in ruglig met hun 

Geïncludeerd in 
de studie

n = 23

Nemen deel aan 
de pre-op studie

n = 21

Nemen ook deel 
aan de post-op 

studie
n = 18

Lost to follow-up 
na de operatie

n = 3

Verkeerd 
scanprotocol

n = 2

Figuur 1 Flowchart van de 

patiënteninclusie 
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voeten naar de CT-scanner toe (voeten eerst positie). De voeten van de patiënten werden gefixeerd 

in 10° endorotatie. Patiënten werden gescand van de spina iliaca anterior inferior tot het tibiotalaire 

gewricht door middel van een ‘lage dosis scanning protocol’ (0.6 mm collimation, 120kV and 

90mA). De stralingsbelasting werd verder gereduceerd door middel van dosismodulatie en 

iteratieve reconstructies. Dit resulteerde in een gemiddeld Dose Length Product (DLP) van 950 

mGy cm. 

Op de postoperatieve CT-scans werden ‘scatter reduction’ technieken toegepast. 

De ‘full leg’ radiografieën werden uitgevoerd met een Ysio digitale radiografie (Siemens, 

Erlangen, Duitsland). Patiënten werden blootsvoets in staande positie gepositioneerd. 

2.3 Verwerking van de CT-beelden 

De CT-beelden werden met behulp van Mimics V16.0 Materialise, Leuven, België) omgezet in 

3D-beelden. Die 3D-beelden werden dan geëxporteerd naar 3-matic V8.0 (Materialise, Leuven, 

België) voor het uitvoeren van de bewerkingen. 

Het produceren van een 3D-model uit de CT beelden is vrij arbeidsintensief en hangt grotendeels 

af van de ervaring van de onderzoekers en de gebruikte methode. Eenmaal men bekend was met 

de software kon één ‘full leg’ CT-scan gesegmenteerd worden in 3 à 4uur. 

Bij het uitvoeren van de metingen in 3-matic was  een duidelijke leercurve te merken. Initieel 

duurde het ongeveer drie kwartier om de metingen te doen op een preoperatieve knie, uiteindelijk 

ging dit een stuk vlotter en duurde het meten nog ongeveer vijfentwintig minuten. Het 

segmenteren en het uitmeten van een postoperatieve scan duurde ongeveer een halfuur langer in 

Mimics en vijf à tien minuten langer in 3-matic. 

Bij het beschrijven van de verschillende stappen in het verwerkingsproces van de 3D-beelden 

wordt relevante informatie over het werken in 3-matic er telkens cursief bijgeplaatst.  

Eerst wordt het assenstelsel waarmee gewerkt wordt geïntroduceerd, vervolgens worden de 3D-

bewerkingen stap voor stap overlopen.  

 Preoperatief 

De specificaties voor het femur komen eerst aan bod. Dit gebeurt volgens een specifieke structuur, 

waarbij eerst de relevante anatomische landmarks worden besproken, daarna komen de assen en 

lijnen aan bod en ten slotte worden ook de verschillende vlakken gedefinieerd.  

Deze structuur wordt vervolgens eveneens doorlopen voor de tibia en de fibula. 

 Postoperatief 

De nadruk wordt hier vooral gelegd op de landmarks, assen en hoeken die verschillen met de 

situatie voor de operatie.  
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2.3.1 Assenstelsel 

Het assenstelsel waarin de metingen gedaan worden is een cartesisch assenstelsel  gebaseerd op 

het assenstelsel dat eerder ontwikkeld werd door Prof. Dr. J. Victor voor het femur enerzijds en 

de tibia en fibula anderzijds.[43] De twee assenstelsels bestaan telkens uit een mechanische, een 

transversale en een sagittale as.  

In deze masterproef worden niet alle punten, lijnen en vlakken benut uit bovenstaand onderzoek, 

maar enkel diegenen die nodig zijn om de metingen uit te voeren. 

2.3.2 Het femur pre-op 

2.3.2.1 Relevante landmarks: FHC, FKC, FMCC, FLCC, FMCP, FLCP, FLE, FME en FMS 

Het heupcentrum van het femur 

(femoral hip centre, FHC) wordt 

gedefinieerd als het centrum van de 

beste passende bol van het caput 

femoris.  

In 3-matic wordt hiervoor de caput 

femoris gemarkeerd met behulp 

van de functie ‘Wave Brush Mark’. 

Op basis van de gemarkeerde caput 

femoris wordt de best passende bol bepaald via de methode ‘Fit sphere’ bij de functie ‘Create 

Analytical Sphere’. Het centrum van deze bol is gelijk aan FHC.   

 

Het kniecentrum van het femur (femoral knee centre, FKC) wordt gedefinieerd als het meest 

anterieure punt in het midden van de fossa intercondylaris (femoral notch) op een caudo-craniaal 

zicht waarbij FHC gealigneerd wordt met het dak van de fossa intercondylaris. 

Dit wordt bepaald via de methode ‘Coordinates’, waarna het meest anterieure punt in het midden 

van de fossa intercondylaris aangeduid wordt. 

Het centrum van de mediale en de laterale femurcondyle (femoral medial condyle centre, FMCC 

resp. femoral lateral condyle centre, FLCC) wordt gedefinieerd als het centrum van de best 

passende bol van de mediale respectievelijk laterale femurcondyle. 

Dit gebeurt op een analoge manier als het bepalen van FHC. Nu wordt echter de mediale 

respectievelijk laterale femurcondyle aangeduid, waarna opnieuw het centrum van de best 

passende bol bepaald wordt. 

Figuur 2 Preoperatieve landmarks op een caudaal zicht van het femur 
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Verder zijn ook de meest posterieure 

punten van de femurcondylen (femoral 

medial condyle posterior, FMCP en 

femoral lateral condyle posterior, FLCP) 

relevante landmarks. Hierbij werd er 

telkens gealigneerd volgens de 

verbindingslijn tussen FHC en FKC. 

De laterale epicondyl van het femur 

(femoral lateral epicondyle, FLE) wordt 

gedefinieerd als het meest anterieure en 

distale botvormige uitsteeksel op het 

lateraal aspect van de laterale femurcondyl. Analoog wordt de mediale epicondyl van het femur 

(femoral medial epicondyl, FME) gedefinieerd als het meest anterieure en distale botvormige 

uitsteeksel op het mediaal aspect van de mediale femurcondyl. De sulcus medialis van het femur 

(femoral medial sulcus, FMS) wordt gedefinieerd als de indeuking op het botoppervlakte van het 

femur iets proximaal en posterieur t.o.v. de mediale epicondyl van het femur. 

 

2.3.2.2 Assen en lijnen op het femur: FMA, FTA, FPCL, ATEA en STEA 

Zoals eerder besproken bestaat het assenstelsel van het femur uit drie assen: een mechanische 

(femoral mechanical axis, FMA), een transversale (femoral transversal axis, FTA) en een sagittale 

(femoral sagittal axis, FSA). Voor het uitvoeren van de metingen is de sagittale as echter niet 

nodig en deze wordt dus ook niet besproken. 

FMA is de verbindingslijn van FHC en FKC. FTA is de verbindingslijn van FMCC en FLCC.  

Naast de drie assen zijn er nog andere belangrijke lijnen op het femur: 

Figuur 3 Epicondylen en de meest posterieure punten van de 

condylen op een caudaal zicht van het femur 

Figuur 5 Lateraal aspect van de laterale femurcondyl 

               met FLE 
Figuur 4 Mediaal aspect van de mediale femurcondyl 

               met FME en FSM 
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De posterieure condylaire lijn van het 

femur (femoral posterior condylar line, 

FPCL) verbindt FLCP en FMCP. 

De anatomische transepicondylaire as 

(anatomical transepicondylar axis, 

ATEA) verbindt de laterale- met de 

mediale epicondyl (FLE-FME). De 

chirurgische transepicondylaire as 

(surgical transepicondylar axis, STEA) 

verbindt daarentegen de laterale 

epicondyl met de sulcus medialis van het femur (FLE-FMS). 

2.3.2.3 Vlakken van het femur: FFP, FAP 

Ter hoogte van het femur wordt er gemeten in het frontaal en het axiaal vlak. Het sagittaal vlak 

van het femur wordt niet gebruikt bij de metingen en wordt dus ook niet besproken.   

Het frontaal vlak van het femur (femoral frontal plane, FFP) wordt gedefinieerd als het vlak dat 

FMA bevat en evenwijdig is aan FTA. 

Om FFP in 3-matics te bepalen moet er eerst een rechte (FTA’) bepaald worden die evenwijdig 

is aan FTA en door FMA loopt (de lijn die hierbij bekomen wordt, maakt per definitie deel uit van 

FFP). In 3-matic wordt deze lijn gecreëerd via de methode ‘Direction and length’. Hierbij moet 

er een richting ingegeven worden (FTA), een oorsprong (een punt op FMA, bv. FKC) en een 

willekeurige lengte. Aangezien FTA’ en FMA twee rechten zijn van het vlak FFP, kan FFP 

bepaald worden door drie niet-collineaire punten aan te duiden op deze twee lijnen. 

Het axiaal vlak van het femur (femoral axial plane, FAP) wordt gedefinieerd als het vlak dat het 

loodvlak is van FMA en door het kniecentrum (FKC) gaat. 

In 3-matics kan FAP bepaald worden via de methode ‘Normal and origin’. Als normaalvector van 

FAP wordt FMA aangeduid en als ‘Origin’ FKC. 

2.3.3 De tibia en de fibula pre-op 

2.3.3.1 Relevante landmarks: TAC, TKC, TMCC en TLCC  

Het enkelcentrum van het onderbeen (tibial ankle centre, TAC) is het centrum van de best 

passende bol op de gewrichtsvlakken van het onderbeen met de talus.  

TAC wordt analoog bepaald aan FHC. Ter hoogte van de enkel wordt hierbij de verschillende 

gewrichtsvlakken van de tibia en fibula aangeduid. Op basis daarvan wordt een bol getekend 

waarvan het centrum gelijk is aan TAC. 

Figuur 6 Posterieure condylaire lijn en transepicondylaire assen op 

een caudaal zicht van het femur 
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Het kniecentrum van de tibia (tibial knee 

centre, TKC) ligt in het midden tussen de 

twee tuberculi intercondylare op het 

tibiaplateau.  

Het centrum van de mediale 

respectievelijk laterale tibiacondyle 

(tibial medial condyle center, TMCC en 

tibial lateral condyle center, TLCC) is het 

centrum van best passende cirkel op de 

rand van het mediale resp. laterale 

tibiaplateau.  

De cirkels worden verkregen door drie punten aan te duiden op de rand van het mediale resp. 

laterale tibiaplateau. 

2.3.3.2 Assen en lijnen op de tibia en fibula: TMA en TTA  

Analoog aan het femur, bestaat het assenstelsel van het femur uit drie assen: een mechanische 

(tibial mechanical axis, TMA), een transversale (tibial transversal axis, TTA) en een sagittale 

(tibial sagittal axis, TSA). Voor het uitvoeren van de metingen is er ook bij de tibia geen nood aan 

de sagittale as. 

De mechanische as verbindt TAC en TKC. De transverse as verbindt TMCC en TLCC. 

Deze assen worden volledig analoog aan de assen van het femur bepaald. 

2.3.3.3 Vlakken van de tibia en fibula 

Voor het uitvoeren van de preoperatieve metingen is het niet nodig om vlakken te bepalen op de 

tibia. 

2.3.4 Bijzonderheden bij de postoperatieve verwerking van de CT-beelden 

2.3.4.1 In Mimics 

Aangezien de CT-beelden na de operatie gepaard gingen met veel scatter, wat de omzetting van 

de beelden van de knie naar 3D bemoeilijkte, werd aan de firma Smith & Nephew de STL-files 

van de knieprothesen Genesis II en Journey II BCS (Smith & Nephew, Londen, Verenigd 

Koninkrijk) opgevraagd. 

Deze STL-files werden geïmporteerd in Mimics en gepositioneerd op basis van de CT-beelden 

van de patiënten. 

2.3.4.2  In 3-matic 

Het kniecentrum van het femur (FKC) wordt analoog aan de preoperatieve setting bepaald, maar 

wordt nu bepaald op de femurprothese en niet op het femur zelf. 

Figuur 7 Relevante landmarks op het tibiaplateau en de 

transverse as van de tibia op een craniaal zicht 
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Het kniecentrum van de tibia (TKC) wordt postoperatief gedefinieerd als het midden van het 

gewrichtsvlak van de tibiaprothese. 

In 3-matic wordt hiervoor het gewrichtsvlak van 

de tibiaprothese gemarkeerd, waarop het best 

passend vlak bepaald wordt. De ‘oorsprong’ 

van dat vlak is het kniecentrum van de tibia. 

De as van de tibiaprothese (tibial prosthesis axis, 

TPA) wordt gedefinieerd als de rechte die 

loodrecht op het tibiaplateau staat. 

Hiervoor wordt de plug/pin van de tibiaprothese 

gemarkeerd, waarop de best passende cilinder 

bepaald wordt. De centrale rechte van deze 

cilinder is de as van de tibiaprothese na 

toevoegen van een flexiehoek van drie graden bij 

zowel de Jounery II- als de Genesis II-prothese.  

Voor het bepalen van de kanteling van de tibiaprothese t.o.v. de mechanische as van de tibia, is er 

nood aan een assenstelsel met bijhorende vlakken op de tibia. Het frontaal en het axiaal vlak van 

de tibia (tibial frontal plane, TFP resp. tibial axial plane, TAP) worden volledig analoog bepaald 

aan het frontaal resp. axiaal vlak van het femur. Het sagittaal vlak van de tibia (tibial sagittal plane, 

TSP) wordt gedefinieerd als het vlak dat door het kniecentrum gaat en loodrecht staat op het 

frontaal en axiaal vlak van de tibia. 

TSP kan in 3-matic bepaald worden via de functie “Through 1 point, perpendicular to 2 planes”. 

2.4 Bepalen van het alignement: de metingen 

De metingen in deze studie worden uitgevoerd in PACS (Agfa Gevaert, Mortsel, België)  en op 

3D-beelden (op basis van een CT-scan) in 3-matic (Materialise, Leuven, België). 

De metingen worden telkens gemeten in een bepaald vlak. Zo wordt bv. de rotationele alignatie 

van de femurprothese gemeten in het axiaal vlak van het femur.  

In 3-matic is er geen functie om met één druk op een toets een lijn te projecteren op een vlak. 

Daarom wordt er gewerkt via een korte omweg. In bovenstaand voorbeeld wordt er eerst een vlak 

bepaald dat loodrecht staat op het axiaal vlak van het femur en door de te projecteren rechte gaat. 

Vervolgens wordt de snijlijn bepaald met dat vlak en het axiaal vlak van het femur. Deze snijlijn 

is de projectie van de rechte op het axiaal vlak van het femur. 

Om het alignement van het onderbeen te bepalen worden in deze studie onderstaande metingen 

uitgevoerd. Op het eind van dit onderdeel bevindt er zich een overzichtstabel met de gemeten 

Figuur 8 As van de tibiaprothese op een anterieur zicht 
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hoeken. Voor de duidelijkheid is de uitvoering van de metingen in PACS beschreven in een apart 

puntje (2.4.1). 

 

A. Rotationeel alignement van het femur 

 

Om het rotationeel alignement van het femur te bepalen worden de ‘condylar twist angle’ 

(∠CTA) en de ‘posterior condylar angle’ (∠PCA) gemeten. ∠CTA is de hoek tussen de 

anatomische transepicondylaire as en de posterieure condylaire lijn van het femur. ∠PCA is 

de hoek tussen de chirurgische transepicondylaire as en ook de posterieure 

condylaire lijn. Beide hoeken worden gemeten in het axiaal vlak van het femur. 

Deze metingen worden zowel in PACS als in 3-matic bepaald. 

 

B. De varus-valgushoek van het onderste lidmaat 

De varus-valgushoek van het onderste lidmaat, of de hip-knee-ankle (∠HKA), 

is de hoek tussen de mechanische as van het femur en de mechanische as van 

de tibia. In het 3D-model wordt er geopteerd om de meting van deze hoek uit te 

voeren in het frontaal vlak van het femur.  

Zoals vermeld in de inleiding wordt deze varus-valgushoek op drie 

verschillende manieren bepaald: op het 3D-model (∠HKAx), op de ‘full leg’-

RX (∠HKAy) en op de ‘scout view’ van de CT-scan (∠HKAz). De combinatie 

maakt het mogelijk om een uitspraak te geven over de kwaliteit van de hoeken 

gemeten op de standaard ‘full leg’ t.o.v. het 3D-model.  

 

 

 

 

 

Figuur 9 PCA op een caudaal beeld van het femur na 

plaatsing van een TKP 
Figuur 10 CTA op een caudaal beeld van het femur 

na plaatsing van een TKP 

Figuur 11 Varus-valgushoek 

op een anterieur zicht van een 

knie voor de plaatsing van 

een TKP 
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C. De rotatie van de tibiacomponent t.o.v. de femurcomponent  

 Deze wordt bepaald door de ‘tibio-

femoral rotation angle’ (∠TFRA) te 

meten tussen de transversale assen van de 

tibia respectievelijk femur in het axiale 

vlak van het femur in het 3D-model. Bij 

het bepalen van exo- of endorotatie wordt 

de (projectie van de) transverse as van het 

femur als referentie beschouwd. 

Deze hoek kan niet bepaald worden in PACS. 

 

D. De kanteling van de tibiaprothese t.o.v. de mechanische as van de tibia 

Logischerwijze wordt deze hoek enkel postoperatief gemeten en enkel in het 3D-model.  

Om de kanteling van de tibiaprothese te bepalen wordt de hoek gemeten tussen de as van de 

tibiaprothese en de mechanische as van de tibia. Deze hoek wordt gemeten in het frontaal 

vlak van de tibia (∠FTPA) om de varus/valgus afwijking te bepalen en in het sagittaal vlak 

van de tibia (∠STPA) om de posterieure/anterieure tilt te bepalen.                           

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 12 Rotatie van de tibia t.o.v. het femur op een caudaal 

zicht van het femur voor plaatsing van een TKP 

Figuur 14 Varus-valgusafwijking van de 

tibiaprothese op een anterieur zicht van de 

tibia 

Figuur 13 Helling van de tibiaprothese op 

een mediaal zicht van de tibia 
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In onderstaande tabellen wordt een overzicht gegeven van de gemeten hoeken, de letters tussen 

haakjes verwijzen naar de hierboven besproken onderdelen. 

 

Tabel 1 Overzicht van de preoperatieve hoeken 

PACS pre-op 3D-model pre-op  

∠PCA PACS  (A) ∠PCA (A) 

∠CTA PACS (A) ∠CTA (A) 

Varus-valgushoek: 

∠HKAy  

∠HKAz 

(B) 

 

Varus-valgushoek:  

∠HKAx 

(B) 

 ∠TFRA (C) 

 

Tabel 2 Overzicht van de postoperatieve hoeken 

PACS post-op 3D-model post-op 

∠PCA PACS (A) ∠PCA (A) 

∠CTA PACS (A) ∠CTA (A) 

 ∠HKAx (B) 

 ∠TFRA (C) 

 ∠FTPA (D) 

 ∠STPA (D) 

 

2.4.1 Uitvoering van de metingen in PACS 

De varus-valgushoek wordt in PACS, zowel op de staande ‘full leg’-RX (∠HKAy) als op de 

‘scout-view’ (∠HKAz), bepaald door de hoek te meten van het heupcentrum van het femur, naar 

het centrum van de knie, naar het centrum van de enkel. 

De meting van ∠CTA gebeurt in PACS op axiale CT-snedes van de knie. Het beeld waarop de 

laterale en mediale epicondyl het duidelijkst zichtbaar zijn, wordt opgezocht. Daarna wordt er met 

behulp van een Cobb-hoek de hoek gemeten tussen de verbindingslijn van de twee epicondylen 

en de posterieure raaklijn aan de condylen. Op dezelfde snede wordt ∠PCA bepaald door de Cobb-

hoek tussen de verbindingslijn van de laterale epicondyl met de sulcus medialis en de posterieure 

raaklijn aan de condylen. 

2.5 Reproduceerbaarheid van de metingen 

Om na te gaan hoe reproduceerbaar deze metingen zijn, wordt de inter- en intraobserver 

variabiliteit bepaald.  
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De interobserver variabiliteit zal bepaald worden tussen drie personen: twee studenten die getraind 

zijn in het bepalen van het alignement van de knie (RC en MS) en een arts-specialist in opleiding 

in de richting orthopedie (SV). 

Om de intraobserver variabiliteit na te gaan, voeren bovenstaande observers hun metingen een 

tweede maal uit op dezelfde beelden met minimum 1 week tussentijd. 

Hierbij wordt opgemerkt dat de inter- en intraobserver variabiliteit op het bepalen van de punten 

en lijnen op ‘native knee’ eerder al uitgevoerd werd door Prof. Dr. Victor. [43] Hierbij werd een 

kleine variabiliteit bekomen. De inter- en intraobserver variabiliteit van de metingen zelf werd 

echter niet bepaald. Aangezien er voor de postoperatieve metingen een nieuw model gebruikt 

wordt, zijn ook hier nog geen variabiliteitsstudies beschikbaar. 

Vooraleer de inter- en intraobserver variabiliteit werd onderzocht, werd door Dr. C. Van Der 

Straeten een power analyse uitgevoerd op basis van de beschikbare literatuur [49-53] met behulp 

van het programma nQuery Advisor V6.0 (Statistical Solutions Ltd., Boston, Verenigde Staten 

van Amerika) om de sample size te berekenen. Om een alpha van 0.05 en een power van 0.80 te 

verkrijgen is het minimum aantal benodigde knieën n = 14. De literatuur waarop deze power 

analyse gebaseerd is, werkt echter met slechts twee observers. Aangezien er in deze studie gewerkt 

wordt met drie observers, wordt er een streefaantal voor de studie van n = 20 knieën genomen. 

2.6 Analyse van de meetresultaten 

De statistische analyse werd uitgevoerd via het programma SPSS V22 (IBM Corp., Armonk, 

Verenigde Staten van Amerika). 

De inter- en intraobserver variabiliteit werd bepaald via ‘multilevel models’. De hierbij bekomen 

varianties werden omgezet naar ‘intra-class correlation coefficients’ (ICC) met behulp van de 

formule van Shrout en Fleiss: ICC = 
𝜎𝑏

2

𝜎𝑏
2+𝜎𝜀

2 , waarbij 𝜎𝑏
2 de variantie is op groepsniveau (de 

variantie tussen de patiënten) en 𝜎𝜀
2 de variantie is tussen de verschillende waarnemers of tussen 

de twee metingen van eenzelfde waarnemer (bij het 

bepalen van de inter- resp. intraobserver variabiliteit). 

[54] Deze ICC’s werden geïnterpreteerd met de 

classificatie van Landis & Koch (tabel 3). [55] 

Om te controleren of de metingen van het rotationeel 

alignement van de femurcomponent in PACS en het 3D-

model overeenkwamen, werd een Student’s T-test 

gedaan aangezien de Shapiro-Wilk test aantoonde dat de verschillen tussen meetresultaten 

normaal verdeeld waren. Hierbij werd het significantieniveau gesteld op een p-waarde < 0,05. 

Tabel 3 Interpretatie van Kappa volgens 

Landis & Koch 

Goed  κ > 0.80 

Substantieel  0.61 ≤ κ ≤ 0.80 

Matig  0.41 ≤ κ ≤ 0.60 

Redelijk  0.21 ≤ κ ≤ 0.40 

Zwak  κ ≤ 0.20 
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Analoog werd gecontroleerd of de verschillende meetmethoden van de varus-valgushoek dezelfde 

resultaten opleverden, ongeacht welk van de drie meetmethoden gebruikt werd. Dit gebeurde via 

de Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test aangezien de Shapiro-Wilk test aantoonde dat de 

verschillen tussen de meetresultaten niet normaal verdeeld waren. 

2.7 Meten van de patiëntresultaten 

Voor de operatie en tussen de drie en zes maanden na de operatie krijgen de patiënten een bundel 

toegestuurd met allerhande vragenlijsten. Van deze vragenlijsten worden in deze studie enkel de 

KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score) en de KSS (Knee Society Scoring System) 

gebruikt (bijlage 1-4), dit zijn twee veelgebruikte en gevalideerde Nederlandstalige vragenlijsten 

voor het evalueren van de patiëntresultaten voor en na het plaatsen van een TKP. [56-60] Eenmaal 

de patiënten de vragenlijsten hebben ingevuld, nemen ze die mee naar hun eerstvolgende 

opvolgconsultatie in het UZ Gent. De masterproef van mevr. De Pril Ilke bestond uit het opsturen 

en verwerken van de vragenlijsten van alle patiënten die in het UZ Gent en het AZ Sint-Jan te 

Brugge een knieprothese krijgen. In deze studie werden logischerwijze enkel de vragenlijsten 

gebruikt van de patiënten waarvan het alignement uitgemeten werd volgens de hierboven 

beschreven methode. Deze patiënten werden door de onderzoekers nauwgezet opgevolgd en als 

ze hun vragenlijsten niet ingediend hadden, werden ze opgebeld om telefonisch de KOOS en de 

KSS af te nemen. Dit moest voor ongeveer de helft van de vragenlijsten gebeuren. 

Om de studie gebald en overzichtelijk te houden, werden niet alle onderdelen van de KOOS en de 

KSS apart vergeleken met het alignement. Uit de KOOS werden de onderdelen ‘Symptomen en 

Stijfheid’, ‘Pijn’, ‘Functioneren in het dagelijks leven’ en ‘Kwaliteit van leven’ gekozen. Uit de 

KSS werd de onderdelen ‘Symptomen’ en ‘Tevredenheid’ gekozen. De verschillende onderdelen 

in de KSS over de activiteiten van de patiënt (‘Functionele activiteiten’, ‘Standaardactiviteiten’, 

‘Zwaardere activiteiten’ en ‘Overige knieactiviteiten’) werden samengeteld tot één score 

(‘Functionaliteit’) die dan ook vergeleken werd met het alignement. 

Van de achttien patiënten die deelgenomen hebben aan de studie over het alignement waren van 

3 patiënten uiteindelijk niet alle vragenlijsten beschikbaar (1 patiënt wou niet meer deelnemen aan 

de studie en 2 patiënten zullen hun vragenlijsten nog binnenbrengen, maar na het tijdsbestek van 

deze masterproef). Er nemen dus (slechts) 15 patiënten deel aan het onderdeel van de thesis waarin 

het verband tussen het alignement van de totale knieprothese en de patiënt ‘outcomes’ vergeleken 

wordt. De studie heeft bij dit onderdeel dus een beperkte power. Dit onderzoek wordt dan ook nog 

verder gezet aan het UZ Gent tot een populatie van ongeveer honderd patiënten bereikt wordt. 

Ondanks de beperkte power wordt hieronder toch al beschreven hoe de analyse van dit deel in de 

uiteindelijke studie zal verlopen en worden de voorlopige resultaten al meegedeeld. 
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2.8 Bepalen van de invloed van het alignement op de patiëntresultaten 

Om uitspraken te kunnen doen over de plaatsing van de TKP, moet men eerst weten welke 

waarden men als referentie voor een goede plaatsing dient te gebruiken. Het citaat van Kirkley & 

Griffin, dat aan het begin van de inleiding staat, drukt hier de vinger op de wonde. In de literatuur 

is er namelijk geen eensgezindheid over de referentiewaarden. In tabel 4 staat voor elke hoek de 

waarde die in deze thesis als referentie van een goede plaatsing beschouwd werd. Als de gemeten 

hoek drie graden of minder afwijkt van deze referentiewaarde, wordt er in deze studie van 

uitgegaan dat de prothese goed geplaatst is. De onderzoekers menen dat na afloop van de volledige 

studie wetenschappelijk onderbouwde referentiewaarden kunnen bepaald worden op basis van de 

patiënt ‘outcomes’. 

De referentiewaarde van ∠CTA en ∠PCA werd gebaseerd op 

een literatuurreview over de rotatie van de femurcomponent 

van Victor et al., waarbij de femurcomponent op een knie 

(zonder TKP) gemiddeld in 5° resp. 3° endorotatie stond. [61] 

Hoewel Bellemans et al. een onderzoek uitgevoerd hebben 

waarbij ze besloten dat de TKP bij patiënten met 

constitutionele varus best in lichte varus geplaatst wordt, wordt 

in de literatuur toch meestal een neutraal alignement 

nagestreefd na de operatie. [62] Ook in deze studie wordt ervoor gekozen om postoperatief een 

neutraal alignement als referentiewaarde te nemen. Over de rotatie van de tibiacomponent ten 

opzicht van de femurcomponent is er minder onderzoek gedaan. In een studie op twaalf kadavers 

bekwam Victor et al. een hoek van 0,8° endorotatie (met een marge van 1,8° exorotatie tot 3° 

endorotatie). [63] Hoewel het hier om een beperkte steekproef gaat, wordt deze waarde (1° 

endorotatie) toch gebruikt als referentiewaarde, aangezien de onderzoekers deze hoek verder niet 

terugvonden in de literatuur. De onderzoekers hebben ook overwogen om de gemiddelde 

preoperatieve waarde als referentiewaarde te nemen voor het alignement van de TKP na de 

operatie, maar aangezien de invloed van artose op de rotatie van de tibia ten opzichte van het 

femur nog niet gekend is, zijn de onderzoekers van deze piste afgestapt. De helling van het 

tibiaplateau na de operatie wordt bepaald door de instellingen van het snijblok tijdens de operatie. 

In het UZ Gent staat deze standaard ingesteld op een neutraal alignement in het frontaal vlak (dus 

loodrecht op de mechanische as van de tibia) en 0° flexie in het sagittaal vlak.  

Bij het bepalen van het verschil tussen het alignement voor en na de operatie wordt voor alle 

hoeken het alignement voor de operatie als referentie genomen voor het alignement na de operatie. 

De referentiewaarde voor dit verschil is dus met andere woorden nul graden. Ook hier wordt een 

marge van die graden genomen. 

Tabel 4 Referentiewaarden van de hoeken 

∠CTA 5° endorotatie 

∠PCA 3° endorotatie 

∠HKA 0° 

∠TFRA 1° endorotatie 

∠FTPA 0° 

∠STPA 3° flexie 
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2.9 Analyse van invloed van het alignement op de patiëntresultaten 

De invloed van het alignement op de patiëntresultaten wordt op drie verschillende methoden 

onderzocht: één keer op een absolute en twee keer op een relatieve manier. De absolute methode 

vergelijkt het alignement na de operatie met de patiëntresultaten na de operatie. Bij de relatieve 

methode wordt het verschil in alignement voor en na de operatie bestudeerd. Dit wordt op twee 

manieren vergeleken met de patiëntresultaten: eerst wordt het vergeleken met de patiëntresultaten 

na de operatie (de ‘outcome’ na de operatie) en vervolgens wordt het vergeleken met het verschil 

tussen de patiëntresultaten voor en na de operatie (de verbetering in patiëntresultaten). 

Deze drie methoden werden telkens op basis van hetzelfde stappenplan bestudeerd: 

Op basis van de referentiewaarden (zie 2.8) en een marge van drie graden werden de metingen 

ingedeeld eerst in twee groepen, nl. binnen of buiten het referentie-interval. Deze twee groepen 

werden vervolgens vergeleken met de patiëntresultaten via de Mann-Whitney U test. Uit de 

verdeling van de knieprotheses in deze twee groepen (volgens de absolute methode) volgt ook 

rechtstreeks hoe precies de totale knieprothese nu geplaatst wordt (de ‘surgical accuracy’).  Via 

de McNemar-test kan dan getoetst worden of er postoperatief significant meer of minder hoeken 

binnen het referentie-interval liggen dan preoperatief. 

Om vervolgens ook te vergelijken of er een verschil is in de ‘richting’ (bv. exorotatie versus 

endorotatie) waarin de knieprothese buiten het referentie-interval geplaatst werd, werden de 

metingen ingedeeld in drie groepen, nl. onder het referentie-interval, erbinnen en erboven. Daarna 

werden deze groepen vergeleken met de patiëntresultaten via de Kruskal-Wallis one-way 

ANOVA. 

Ten slotte wordt een lineaire en een kwadratische regressie gebruikt om een curve op te stellen 

die het verband uitdrukt tussen een bepaalde hoek en een patiëntenresultaat: 

 Als het alignement wel invloed zou hebben op de patiëntresultaten, wordt er een kwadratische 

verband verwacht. Hierbij is er een optimale waarde met de beste patiënt ‘outcome’ en hoe 

verder de hoek van die optimale waarde verwijderd zit, hoe slechter de patiëntresultaten. Deze 

optimale waarde zou dan in de toekomst gebruikt kunnen worden als referentiewaarde bij de 

plaatsing van de totale knieprothese. 

 Zoals uit de resultaten zal blijken, zijn er vaak weinig waarden langs één kant van de 

referentiewaarden. Omdat de onderzoekers dachten dat de kans klein is dat er hier een 

kwadratisch verband gevonden zou worden, besloten de onderzoekers (voor ze de resultaten 

van de kwadratische regressie gezien hadden) om ook een lineaire regressie uit te voeren. Het 

is de bedoeling om zo de regressie ook te onderzoeken in die gevallen. 

Zoals eerder beschreven werden de metingen telkens zesmaal uitgevoerd per patiënt (drie 

observers die de metingen elk twee keer uitvoerden). Om de echte waarde van de hoek zo dicht 
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mogelijk te benaderen werd in het deel van de statistische analyse, waarbij de intra- en 

interobserver variabiliteit niet onderzocht werd, telkens gebruik gemaakt van het gemiddelde van 

de zes meetresultaten. 
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3 Resultaten 

3.1 Demografische gegevens 

De eenentwintig patiënten waren bij hun operatie gemiddeld 69,7 jaar oud (SD = 8,16 jaar) en 

hadden een gemiddeld BMI van 30,4 (SD = 6,19). Dertien van hen waren vrouwen en dus waren 

er acht mannen. De linker en rechter knie waren quasi evenveel aangetast (elf- versus tienmaal). 

3.2 Intra- en interobserver variabiliteit 

3.2.1 Preoperatief 

Tabel 5 Variabiliteit preoperatief 

 Intraobserver variabiliteit Interobserver variabiliteit 
TOTALE 

ICC 

PREOP 
 

Intra-

observer 

variantie 

Ondergrens 

95% BI 

Bovengrens 

95% BI 

Intra-

observer 

ICC 

Inter-

observer 

variantie 

Ondergrens 

95% BI 

Bovengrens 

95% BI 

Inter-

observer 

ICC 

CTA 1,2061 0,9203 1,5808 0,7263  ≈0,00   ≈1,00  0,7263  

PCA 1,2782 0,9727 1,6796 0,6626  0,0215 0,0002 2,4919 0,9915  0,6589  

TFRA 4,3025 3,0674 6,0349 0,7058  3,2455 0,3772 27,9236 0,7608  0,5776  

HKAx 0,1774 0,1270 0,2476 0,9960  ≈0,00   ≈1,00  0,9960  

HKAy 1,2825 0,8700 1,8907 0,9837  0,1332 0,0039 4,5726 0,9983  0,9820  

HKAz 0,1548 0,1061 0,2257 0,9969  0,0061 0,0001 0,6596 0,9999  0,9968  

CTA PACS 0,5425 0,4128 0,7128 0,8589  0,0701 0,0069 0,7142 0,9792  0,8435  

PCA PACS 0,7908 0,6018 1,0391 0,7569  0,0336 0,0016 0,7181 0,9865  0,7492  

CTA=condylar twist angle; PCA=posterior condylar angle; HKAx=hip-knee-ankle op het 3D-model; HKAy=hip-knee-ankle op een 

full leg-RX; HKAz=hip-knee-ankle op de scout view van de CT-scan; TFRA= tibio-femoral rotation angle. 

In tabel 5 wordt de intra- en de interobserver variabiliteit  preoperatief weergegeven. De geschatte 

waarde voor de ICC, de totale ICC en de variantie met de grenzen van het 95% 

betrouwbaarheidsinterval (95% BI) worden apart getoond. Alle ICC’s variëren van substantieel 

tot goed. Er kan dus besloten worden dat de preoperatieve metingen die in deze thesis werden 

uitgevoerd, zowel valide als betrouwbaar zijn. Vooral de verschillende methoden om de varus-

valgushoek te meten scoren heel goed. Dit is ook logisch aangezien Victor et al. [43] aangetoond 

hebben dat de landmarks waarop de varus-valgushoek gebaseerd is, het meest betrouwbaar zijn. 

Daarenboven liggen de landmarks van deze hoek ook maximaal uiteen, waardoor het logisch is 

dat de bekomen variantie klein is. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld ∠TFRA. Bij deze hoek 

liggen de landmarks dicht bij elkaar en is de hoek gebaseerd op een lijn (TTA) met een minder 

goede betrouwbaardheid. [43] Bij deze hoek wordt dan ook een grotere variantie bekomen. 

De intraobserver variabiliteit is voor elke hoek groter dan de interobserver variabiliteit. Hierbij 

wordt er wel opgemerkt dat er – in vergelijking met de intraobserver variabiliteit – bij de 
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interobserver variabiliteit een duidelijk breder betrouwbaarheidsinterval gevonden wordt. Waar 

de intraobserver variabiliteit bij het meten van ∠CTA en ∠PCA zowel in het 3D-model als in 

PACS substantieel was, is de interobserver variabiliteit hier heel goed met ICC’s van zelfs boven 

de 0,95. Bij deze hoeken kan men dus stellen dat bijna alle variabiliteit plaatsvindt als een observer 

dezelfde meting verschillende malen uitvoert en dat er bijna geen extra variabiliteit optreedt als 

men de metingen door extra observers laat uitvoeren. Bij het meten van ∠TFRA is dit niet het 

geval. Hier wordt een interobserver ICC bekomen van 0,76 wat bij de interobserver veruit de 

laagste waarde is. 

Bij de totale ICC voor de operatie wordt de laagste waarde opgetekend voor ∠TFRA, bij deze 

hoek is de ICC matig met een waarde van 0,578. De ICC bij het bepalen van de rotatie van de 

femurcomponent is matig in het 3D-model (ICC CTA = 0,726; ICC PCA = 0,659), net als de PCA 

in PACS (ICC = 0,749). Bij CTA wordt er in PACS een goede ICC van 0,843 opgemerkt. Veruit 

de beste ICC wordt gevonden bij ∠HKA met ICC’s van meer dan 0,98. 

Bij de interobserver variabiliteit van de hoeken ∠CTA en ∠HKAx werd in SPSS een negatieve 

variantie bekomen. Een variantie kan natuurlijk niet negatief zijn. Zoals altijd bij statistische testen 

gaat het hier om een schatting, en bij een kleine variantie kan het voorkomen dat deze geschat 

wordt als een negatief getal. SPSS stelt deze variantie dan automatisch gelijk aan nul. De kans dat 

de schatting van een variantie een negatief getal oplevert, wordt groter als de verhouding tussen 

de interobserver- en de intraobserver variabiliteit klein is, het aantal observers klein is, of  het 

aantal observaties per observer klein is. [64] Aangezien de onderzoekers zeker wilden zijn dat ze 

toch geen fouten gemaakt hadden bij het verwerken van de gegevens, werd de statistiek overlopen 

met een statisticus uit de cel Biostatistiek van de universiteit Gent. Deze bevestigde dat de 

statistiek correct werd uitgevoerd. 

 

Figuur 15 Intraobserver variabiliteit preoperatief 
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Figuur 16 Interobserver variabiliteit preoperatief 

 

3.2.2 Postoperatief 

Tabel 6 Variabiliteit postoperatief 

 Intraobserver variabiliteit Interobserver variabiliteit 
TOTALE 

ICC 

PREOP 
 

Intra-

observer 

variantie 

Ondergrens 

95% BI 

Bovengrens 

95% BI 

Intra-

observer 

ICC 

Inter-

observer 

variantie 

Ondergrens 

95% BI 

Bovengrens 

95% BI 

Inter-

observer 

ICC 

CTA 1,0258 0,7659 1,3739 0,8786  ≈0,00     ≈1,00  0,8786  

PCA 1,0087 0,7531 1,3510 0,8774  ≈0,00     ≈1,00  0,8774  

TFRA 0,2320 0,1452 0,3707 0,9918  0,0116 0,0001 1,8967 0,9996  0,9914  

HKAx 0,0146 0,0091 0,0233 0,9988  0,0001 0,0000 2,24*108 1,0000  0,9988  

FTPA 0,0172 0,0128 0,0231 0,9914  0,0012 0,0001 0,0185 0,9994  0,9908  

STPA 0,0295 0,0219 0,0396 0,9953  0,0007 0,0000 0,0514 0,9999  0,9952  

CTA PACS 1,1205 0,8338 1,5056 0,8126  0,1706 0,0168 1,7327 0,9661  0,7901  

PCA PACS 1,7704 1,3175 2,3790 0,6974  0,3935 0,0434 3,5701 0,9120  0,6534  

CTA=condylar twist angle; PCA=posterior condylar angle; HKAx=hip-knee-ankle op het 3D-model; TFRA= tibio-femoral rotation 

angle; FTPA=frontal tibial plateau angle; STPA=sagittal tibial plateau angle. 

In tabel 6 wordt de intra- en de interobserver variabiliteit postoperatief weergegeven. De geschatte 

waarde voor de ICC, de totale ICC en de variantie met de grenzen van het 95% 

betrouwbaarheidsinterval (95% BI) worden apart getoond. Postoperatief vallen alle ICC’s in de 

hoogste categorie, met uitzondering van de intraobserver ICC van ∠PCA in PACS die substantieel 

is. Ook postoperatief kan er dus besloten worden dat de metingen die in deze thesis werden 

uitgevoerd, zowel valide als betrouwbaar zijn. 
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Net zoals bij de preoperatieve metingen zijn de ICC’s bij de interobserver stelselmatig beter dan 

bij de intraobserver. In tegenstelling tot de preoperatieve situatie worden de hoeken ∠CTA en 

∠PCA postoperatief betrouwbaarder bepaald in het 3D-model dan in PACS. 

Het valt op dat de metingen die enkel gebruik maken van landmarks op de prothese (∠TFRA, 

∠FTPA en ∠STPA), uiterst betrouwbaar bepaald kunnen worden met alle ICC’s boven 0,99. 

Analoog aan de interobserver ICC van ∠CTA en ∠HKAx preoperatief, bekwam SPSS bij de 

schatting van de interobserver ICC van ∠PCA en ∠CTA postoperatief een negatief getal. Ook bij 

deze twee hoeken werd variantie gelijkgesteld aan nul. [64]  

Als conclusie kan men dus stellen dat de totale ICC bij alle metingen in 3D in de hoogste categorie 

vallen. De ICC’s van de metingen in PACS (∠CTA en ∠PCA) zijn daarentegen substantieel. 

 

 

Figuur 17 Intraobserver variabiliteit postoperatief 

 

 

Figuur 18 Interobserver variabiliteit postoperatief 
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3.3 Range van de hoeken 

In tabel 7 en 9 staat per hoek de mediaan, de kwartielen, de onder- en bovengrens van het 95% 

betrouwbaarheidsinterval en de minimum- en maximumwaarde voor de situatie voor 

respectievelijk na de operatie. In tabel 11 staat hetzelfde, maar dan voor het verschil tussen het 

alignement voor en na het plaatsen van de TKP. 

Tabel 7 Waarden van de hoeken voor de operatie. 

 CTA PCA HKAx TFRA HKAy HKAz CTA PACS PCA PACS 

Minimum 2,07 -1,35 -10,12 -10,32 -11,08 -10,72 1,78 -0,80 

Mediaan 6,40 2,06 2,73 -4,18 2,78 2,61 6,18 1,88 

Gemiddelde 6,40 2,04 1,34 -3,94 2,04 1,36 6,03 2,08 

Maximum 11,13 6,96 11,66 0,79 17,17 14,65 10,45 6,35 

Standaarddeviatie 1,84 1,65 6,55 3,15 8,57 6,90 1,84 1,61 

CTA=condylar twist angle, positieve waarde betekent endorotatie; PCA=posterior condylar angle, positieve waarde 

betekent endorotatie; HKA=hip-knee-ankle (x = op het 3D-model; y = op de full leg-RX; z = op de scout view van de CT-

scan), positieve waarde betekent varus; TFRA= tibio-femoral rotation angle, positieve waarde betekent endorotatie.  

Met een mediaan van 6,4 graden endorotatie voor ∠CTA en 2,06 graden endorotatie voor ∠PCA 

vallen de waarden van deze hoeken binnen de grenzen van voorgaande onderzoeken, waaruit blijkt 

dat het, met betrekking tot het rotationeel alignement van het femur, om een representatieve 

steekproef gaat. [61] 

Tabel 8 Vergelijking tussen de verschillende meetmethoden 

De standaarddeviatie van 6,55 tot 8,57 graden 

(afhankelijk van de meetmethode) toont dat de 

grootste spreiding in het alignement van deze 

patiëntencohorte duidelijk zat in de varus-

valgushoek van het onderste lidmaat. Dit is 

niet verwonderlijk, aangezien een grote HKA-

hoek zelf een risicofactor is voor het 

onwikkelen van artrose en artrose deze hoek 

vergroot. Dit kan zowel naar een grotere varus- als naar een grotere valgushoek, afhankelijk van 

de zijde van de knie die het meest aangetast is door de artrose (mediaal resp. lateraal). [14] 

 De tibia staat gemiddeld in 3,94 graden exorotatie ten opzichte van het femur. De 

standaarddeviatie van deze hoek (∠TFRA) ligt tussen deze van het rotationeel alignement van het 

femur en deze van de varus-valgushoek van het onderste lidmaat, wat erop wijst dat er in de 

steekproef ook hier merkbare verschillen zitten. 

Voorts wordt er opgemerkt dat er weinig verschil zit tussen het meten van ∠CTA en ∠PCA in 

PACS of op het 3D-model. De mediaan ligt 0,22 resp. 0,18 graden uit elkaar en ook de 

preoperatief ∠CTA 2D vs. 3D⌂ p = 0,092 

 ∠PCA 2D vs. 3D⌂ p = 0,864 

 HKAx vs. HKAy† p = 0,022 

 HKAx vs. HKAz† p = 0,012 

 HKAy vs. HKAz† p = 0,184 

postoperatief ∠CTA 2D vs. 3D⌂ p = 0,055 

 ∠PCA 2D vs. 3D⌂ p = 0,132 
† Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test, ⌂ gepaarde 

Student’s T-test. 
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standaarddeviaties liggen opvallend dicht bij elkaar. De gepaarde Student’s T-test gaf dan ook 

geen significant verschil aan tussen beide groepen, noch voor ∠CTA (p = 0,092) noch voor ∠PCA 

(p = 0,864)  (tabel 8). 

Ook de methode waarop ∠HKA gemeten wordt, heeft weinig invloed op de mediaan. De 

standaarddeviatie en de maximumwaarde zijn wel groter bij de meting in staande positie (∠HKAy) 

dan bij de metingen in liggende positie (∠HKAx en ∠HKAz). Ondanks deze resultaten werd er 

met de Wilcoxon matched-pairs signed-ranks test geen significant verschil gevonden tussen de 

hoek in staande positie en de hoek in liggende positie op de scout view (p = 0,184). Er werd echter 

wel een significant 

resultaat gevonden 

bij het vergelijken 

van de methode in 

3D versus de 

methodes in 2D, 

met een p-waarde 

van 0,022 bij 

vergelijken van 

∠HKAx en 

∠HKAy en een p-

waarde van 0,012 

bij vergelijken van 

∠HKAx en 

∠HKAz (tabel8). 

 

Tabel 9 Waarden van de hoeken na de operatie 

 CTA PCA HKAx TFRA FTPA STPA CTA PACS PCA PACS 

Minimum 0,40 -2,54 -6,12 -10,96 -1,54 0,47 -0,40 -3,18 

Mediaan 3,57 0,25 0,08 0,53 1,01 4,50 2,83 0,32 

Gemiddelde 4,42 0,91 0,28 0,51 0,79 4,40 2,91 0,46 

Maximum 10,06 5,97 6,29 13,78 3,11 9,83 6,62 4,65 

Standaarddeviatie 2,76 2,72 3,20 4,84 1,41 2,51 1,83 2,11 

CTA=condylar twist angle, positieve waarde betekent endorotatie; PCA=posterior condylar angle, positieve waarde 

betekent endorotatie; HKA=hip-knee-ankle, positieve waarde betekent varus; TFRA= tibio-femoral rotation angle, 

positieve waarde betekent endorotatie; FTPA=frontal tibial plateau angle, positieve waarde betekent varus; STPA=sagittal 

tibial plateau angle, positieve waarde betekent flexie. 

Figuur 19 Range van de hoeken voor de operatie 
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De gemiddelde postoperatieve waarde van ∠CTA van 4,42 graden endorotatie wijst erop dat de 

prothese voor deze hoek heel dicht bij de beoogde waarde van 5 graden endorotatie geplaatst 

wordt. Het gemiddelde van ∠PCA wijkt al iets verder af van de beoogde waarde van 3 graden 

endorotatie. Hoewel het gemiddelde van ∠PCA minder verschilt na de operatie, verschillen het 

gemiddelde van ∠CTA en de spreiding van zowel ∠CTA als ∠PCA na de operatie daarentegen 

meer tussen de methode in PACS en in het 3D-model. Dit reflecteert zich ook in de p-waarde 

bekomen met de gepaarde Student’s T-test, die postoperatief kleiner is dan preoperatief. Voor 

∠CTA is p = 0,055 (borderline missed significance) en voor ∠PCA is p = 0,132 (tabel 8).  

Tabel 10 Verschil in ∠CTA en ∠PCA tussen de metingen in 2D en 3D 

Voorts is het verschil tussen de meting 

in 2D en 3D na de operatie relatief groot 

voor ∠CTA (gemiddeld 1,51 met een 

maximum verschil van 4,47°). Voor 

∠PCA is dit verschil gemiddeld minder 

groot (0,45°) maar ook bij deze hoek zit 

er een grote range in het verschil tussen 

de meting in 2D en in 3D (-3,96° - 

4,23°). Met een standaarddeviatie kleiner dan een graad (0,84° en 0,90°) is dit verschil voor de 

operatie heel wat minder uitgesproken. 

Indien men bij ∠HKAx de standaarddeviatie voor de operatie vergelijkt met deze na de operatie, 

merkt men dat de spreiding in de varus-valgusstand na de operatie heel wat kleiner geworden is. 

De meerderheid van de knieën zijn naar een neutraal alignement teruggebracht, de mediaan is met 

0,08 graden varus zelfs bijna perfect. 

Na de operatie staat de tibia gemiddeld in een halve graad endorotatie ten opzicht van het femur, 

voor de operatie was dit nog 3,15 graden exorotatie. Dit is ook de hoek met de grootste spreiding 

na de operatie. 

De tibiaprothese staat gemiddeld in 0,8 graden varus ten opzichte van de mechanische as van de 

tibia, met een standaarddeviatie van amper 1,41 graden is dit de hoek met de minste variatie na 

het plaatsen van een TKP. In het sagittaal vlak staat de tibiaprothese gemiddeld in 4,4 graden 

flexie, met een standaarddeviatie van 2,51 graden. De tibiaprothese wordt dus heel dicht bij de 

beoogde waarden van nul graden varus en drie graden flexie geplaatst.  

 preoperatief postoperatief 

 CTA PCA CTA PCA 

Minimum -1,27 -2,06 -2,60 -3,96 

Mediaan 0,42 0,27 1,13 0,71 

Gemiddelde 0,36 -0,02 1,51 0,45 

Maximum 2,40 1,29 4,47 4,23 

Standaarddeviatie 0,84 0,90 1,92 2,31 

CTA=condylar twist angle, positieve waarde betekent meer 

endorotatie in 3D; PCA=posterior condylar angle, positieve 

waarde betekent meer endorotatie in 3D. 
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Tabel 11 Verschil tussen het alignement voor en na het plaatsen van de TKP 

 ∆CTA ∆PCA ∆HKAx ∆TFRA ∆CTA PACS ∆PCA PACS 

Minimum -3,22 -4,27 -7,58 -15,54 -1,10 -1,88 

Mediaan 2,45 2,13 1,76 -4,38 3,81 1,57 

Gemiddelde 2,07 1,19 0,02 -4,41 3,22 1,65 

Maximum 5,67 6,11 10,33 8,02 5,72 4,93 

Standaarddeviatie 2,66 3,00 4,73 5,34 1,78 1,98 

CTA=condylar twist angle, positieve waarde betekent minder endorotatie na de operatie; PCA=posterior condylar 

angle, positieve waarde betekent minder endorotatie na de operatie; HKA=hip-knee-ankle, positieve waarde betekent 

minder varus na de operatie; TFRA= tibio-femoral rotation angle, positieve waarde betekent minder endorotatie na 

de operatie. 

De femurcomponent staat gemiddeld genomen iets minder in endorotatie dan voor de operatie 

(∠CTA 2,07°; ∠PCA 1,19°). Maar met een standaarddeviatie van 2,66° à 3,00° is er een 

behoorlijke variatie tussen de patiënten. De varus-valgushoek ∠HKAx is na de operatie gemiddeld 

gelijk aan deze voor de operatie, maar met een standaarddeviatie van 4,73° zegt dit weinig over 

plaatsing van de prothese bij de individuele patiënt. ∠TFRA meet na de operatie gemiddeld 4,41° 

meer endorotatie, maar met een standaarddeviatie van 5,34° zit de meeste variatie tussen het 

alignement voor en na de operatie in deze hoek. 

De standaarddeviaties bij het vergelijken van de rotatie van de femurcomponent (∠CTA en ∠PCA) 

voor en na TKP zijn groter in het 3D-model (2,66° resp. 3,00°) dan in PACS (1,78° resp. 1,98°). 

Figuur 20 Range van de hoeken na de operatie 
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3.4 Patiëntresultaten 

3.4.1 Algemene beschouwing van de patiëntresultaten 

Op alle patiëntresultaten 

wordt er (drie à zes 

maanden) na de operatie 

duidelijk beter gescoord 

dan voor de operatie. Dit is 

natuurlijk ook de 

bedoeling van het plaatsen 

van een TKP. Het valt op 

dat de score die de patiënt 

heeft voor zijn 

symptomen, sterk afhangt 

van de vragenlijst. Van alle 

patiëntresultaten wordt er zelfs best gescoord op de symptomen bij de KOOS, terwijl er het slechtst 

gescoord wordt de op symptomen bij KSS. Ook de verbetering in symptomen verschilt sterk 

tussen de KOOS en KSS. Bij de symptomen van de KSS wordt de kleinste verbetering vastgesteld 

(van alle onderdelen). 

3.4.2 Absolute vergelijking 

Tabel 12 Procentuele verdeling van de knieën (absoluut) 

 % knieën binnen het 

referentie-interval: 

preoperatief (n=18) 

% knieën binnen het 

referentie-interval: 

postoperatief (n=18) 

P-waarde 

(McNemar) 
Richting van de significantie  

 

CTA 83,3 (n=15) 72,2 (n=13) 0,687 † 
Postoperatief minder knieën 

binnen referentiewaarde 

PCA 88,9 (n=16) 55,6 (n=10) 0,109 † 
Postoperatief minder knieën 

binnen referentiewaarde 

HKAx 27,8 (n=5) 66,7 (n=12) 0,065 † 
Postoperatief meer knieën 

binnen referentiewaarde 

TFRA 33,3 (n=6) 77,8 (n=14) 0,021 † 
Postoperatief meer knieën 

binnen referentiewaarde 

FTPA nvt 94,4 (n=17) nvt nvt 

STPA nvt 72,2 (n=13) nvt nvt 
†Nulhypothese: Er vallen preoperatief en postoperatief evenveel knieën binnen het referentie-interval. 

CTA=condylar twist angle; PCA=posterior condylar angle; HKA=hip-knee-ankle; TFRA= tibio-femoral 

rotation angle; FTPA=frontal tibial plateau angle; STPA=sagittal tibial plateau angle. 

Tabel 12 beschrijft per hoek hoeveel procent van de knieën (die zowel een preoperatieve als een 

postoperatieve scan gekregen hebben) binnen het referentie-interval geplaatst zijn. Voorts kan 
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 Figuur 21 Evolutie van de patiëntresultaten 
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men aflezen of er een significant verschil is tussen de preoperatieve en postoperatieve plaatsing 

en wat de richting is van de significantie. 

Postoperatief staan bijna alle tibiaprotheses correct coronaal gealigneerd (∠FTPA). In vergelijking 

met de plaatsing preoperatief, bevinden er zich postoperatief duidelijk meer hoeken binnen het 

referentie-interval voor de hoeken ∠HKAx en ∠TFRA, met een significant resultaat bij ∠TFRA 

(p = 0,021) en net niet significant bij ∠HKAx (p = 0,065). Preoperatief valt de rotatie van de 

femurcomponent bijna altijd binnen het referentie-interval. Bij ∠CTA is er weinig verschil tussen 

het procentuele aantal knieën binnen het referentie-interval voor en na de operatie (p = 0,687), 

voor ∠PCA is er al een groter verschil, maar ook hier is het verschil niet significant (p = 0,109). 

Het is opmerkelijk dat het rotationeel alignement van de femurcomponent postoperatief vaker 

binnen het referentie-interval valt indien men deze meet volgens ∠CTA versus ∠PCA. Er zit dus 

een verschil tussen deze twee methodes en/of in hun referentiewaarden. 

Tabel 13 Absolute vergelijking van de patiëntresultaten tussen de knieën binnen en buiten het referentie-interval 

  Patiëntresultaten (KOOS en KSS vragenlijsten) 

  KOOS: 

Totaal 

symptomen 

KOOS: 

Totaal 

Pijn 

KOOS: 

Totaal 

ADL 

KOOS: 

Totaal 

QoL 

KSS: 

Symp-

tomen 

KSS: 

Tevreden-

heid 

KSS: 

Functionaliteit 
  

CTA 

P-waarde (Mann-

Whitney U)† 
0,768 0,953 0,679 1 0,825 0,33 0,454 

Richting van 

significantie 
↓ ↑ ↑ ↑↓ ↑ ↑ ↑ 

PCA 

P-waarde (Mann-

Whitney U) † 
0,012 0,066 0,026 0,088 0,234 0,022 0,282 

Richting van 

significantie 
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

HKAx 

P-waarde (Mann-

Whitney U)† 
1 0,489 0,343 0,753 0,692 0,33 0,839 

Richting van 

significantie 
↑↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

TFRA 

P-waarde (Mann-

Whitney U)† 
0,633 0,365 0,365 0,365 0,287 0,923 0,368 

Richting van 

significantie 
↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ 

FTPA 

P-waarde (Mann-

Whitney U)† 
nvt* 

Richting van 

significantie 

STPA 

P-waarde (Mann-

Whitney U)† 
0,412 0,661 0,571 0,489 0,371 0,513 0,659 

Richting van 

significantie 
↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↑ 

† Nulhypothese: Het maakt geen verschil op de patiëntresultaten of de prothese binnen het referentie-interval geplaatst werd. 

↓: lagere score indien binnen het referentie-interval 

↑: hogere score indien binnen het referentie-interval 

nvt*: alle prothesen waarvoor vragenlijsten beschikbaar zijn werden binnen het referentie-interval geplaatst 

CTA=condylar twist angle; PCA=posterior condylar angle; HKA=hip-knee-ankle; TFRA= tibio-femoral rotation angle; 

FTPA=frontal tibial plateau angle; STPA=sagittal tibial plateau angle. 
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Tabel 13 is een kruistabel waarbij de verschillende onderdelen van de patiëntresultaten 

(horizontaal) vergeleken worden met de verschillende hoeken (verticaal). Hierbij zijn de knieën 

telkens per hoek ingedeeld in twee groepen, afhankelijk of de knie voor die hoek binnen of buiten 

het referentie-interval ligt. 

Ondanks de beperkte steekproef van 15 patiënten, worden er bij ∠PCA toch al significante 

resultaten gevonden. Hierbij heeft de patiënt significant minder symptomen (KOOS ‘Totaal 

symptomen’: p = 0,012), een betere score voor de activiteiten in het dagelijks leven (KOOS 

‘Totaal ADL’: p = 0,026) en is de patiënt meer tevreden na de operatie (KSS ‘Tevredenheid’: p = 

0,022) indien de prothese binnen het referentie-interval geplaatst wordt dan als het erbuiten 

geplaatst wordt. 

Bij de andere hoeken worden geen significante resultaten gevonden. 

Op basis van deze gegevens moet men oppassen om te besluiten dat het nauwkeurig aligneren van 

de prothese volgens ∠PCA de meeste invloed heeft op de patiëntresultaten. Aangezien er 

postoperatief meer knieën buiten het referentie-interval vallen bij ∠PCA dan bij de andere hoeken 

(tabel 14), heeft de Mann-Whitney U-test de meeste power bij deze hoek en is het niet meer dan 

logisch dat er eerder significante resultaten gevonden worden. 

Tabel 14 Verdeling van de hoeken bij de patiënten die de vragenlijsten hebben ingevuld (n=15) 

In tabel 14 staat per hoek de verdeling in drie categorieën voor de patiënten die de vragenlijsten 

hebben ingevuld en dus geïncludeerd zijn in de studie over de patiëntresultaten. Deze tabel 

verklaart meteen waarom er bij ∠TFRA significantie gevonden wordt bij exorotatie ten opzichte 

  Hoek onder het 

referentie-

interval 

Hoek boven het 

referentie-

interval 

Totaal % hoeken 

buiten het 

referentie-interval 

Totaal % hoeken 

binnen het 

referentie-interval 
  

  

CTA 
% 13,3 20 33,3 (n=5) 66,7 (n=10) 

Betekenis Endorotatie Exorotatie     

PCA 
% 0 40 40 (n=6) 60 (n=9) 

Betekenis Endorotatie Exorotatie     

HKAx 
% 6,7 20 26,7 (n=4) 73,3 (n=11) 

Betekenis Varusstand Valgusstand     

TFRA 
% 6,7 13,3 20 (n=3) 80 (n=12) 

Betekenis Endorotatie Exorotatie     

FTPA 
% 0 0 0 (n=0) 100 (n=15) 

Betekenis Varusstand Valgusstand     

STPA 
% 0 26,7 26,7 (n=4) 73,3 (n=11) 

Betekenis Extensie Flexie     

CTA=condylar twist angle; PCA=posterior condylar angle; HKA=hip-knee-ankle; TFRA= tibio-femoral rotation 

angle; FTPA=frontal tibial plateau angle; STPA=sagittal tibial plateau angle. 
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van een plaatsing in endorotatie, maar niet bij ∠PCA (zie hieronder): bij ∠PCA staat er namelijk 

geen enkele knie buiten het referentie-interval in endorotatie en bij ∠TFRA wel. 

Tabel 15 Absolute vergelijking van de patiëntresultaten tussen de knieën onder, binnen en boven het referentie- 

               interval 

  Patiëntresultaten (KOOS en KSS vragenlijsten) 

  KOOS: 

Totaal 

symptomen 

KOOS: 

Totaal 

Pijn 

KOOS: 

Totaal 

ADL 

KOOS: 

Totaal 

QoL 

KSS: 

Symptomen 

KSS: 

Tevreden-

heid 

KSS: 

Functio-

naliteit   

CTA 

P-waarde 

(Kruskal-Wallis)† 
0,153 0,445 0,461 0,592 0,831 0,537 0,447 

Richting van 

significantie 
/ / / / / / / 

PCA 

P-waarde 

(Kruskal-Wallis)† 
0,016 0,067 0,025 0,087 0,220 0,021 0,245 

Richting van 

significantie 
↙ tov ≈ / ↙ tov ≈ / / ↙ tov ≈ / 

HKAx 

P-waarde 

(Kruskal-Wallis)† 
0,153 0,445 0,461 0,592 0,831 0,537 0,447 

Richting van 

significantie 
/ / / / / / / 

TFRA 

P-waarde 

(Kruskal-Wallis)† 
0,557 0,043 0,080 0,038 0,387 0,128 0,058 

Richting van 

significantie 
/ 

↙ tov ≈      

↙ tov ↘ 
/ 

↙ tov ≈       

↙ tov ↘ 
/ / / 

FTPA 

P-waarde 

(Kruskal-Wallis)† 
nvt* 

Richting van 

significantie 

STPA 

P-waarde 

(Kruskal-Wallis)† 
0,395 0,646 0,514 0,472 0,348 0,425 0,640 

Richting van 

significantie 
/ / / / / / / 

† Nulhypothese: Het maakt geen verschil op de patiëntresultaten of de prothese binnen het referentie-interval geplaatst werd. 

↙ tov ≈: Er wordt een lagere score gegeven indien de prothese extra in exorotatie geplaatst wordt in vergelijking met wanneer hij 

              binnen het referentie-interval geplaatst wordt 

↙ tov ↘: Er wordt een lagere score gegeven indien de prothese extra in exorotatie geplaatst wordt in vergelijking met wanneer hij in 

              extra endorotatie geplaatst wordt 

     nvt*: alle prothesen waarvoor vragenlijsten beschikbaar zijn werden binnen het referentie-interval geplaatst 

          / : wordt niet gerapporteerd bij niet-significante resultaten 

CTA=condylar twist angle; PCA=posterior condylar angle; HKA=hip-knee-ankle; TFRA= tibio-femoral rotation angle; FTPA=frontal 

tibial plateau angle; STPA=sagittal tibial plateau angle. 

In tabel 15 worden de verschillende hoeken uitgezet ten opzichte van de verschillende onderdelen 

van de patiëntresultaten. De hoeken werden hierbij ingedeeld in drie groepen: onder, binnen of 

boven het referentie-interval. 

Men ziet bij ∠PCA opnieuw een significant verschil, meer bepaald dat patiënten significant meer 

last hebben van symptomen volgens de KOOS-vragenlijst (p = 0,016), een slechtere score voor 

de activiteiten in het dagelijks leven hebben (p = 0,025) en minder tevreden zijn na de operatie (p 

= 0,021) indien de prothese minder in endorotatie (of meer in exorotatie) geplaatst wordt dan 

volgens het referentie-interval. 
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In tegenstelling tot de verdeling in twee groepen, worden hier ook significante resultaten gevonden 

bij ∠TFRA: de patiënt heeft meer pijn (p = 0,043) en een lagere levenskwaliteit (p = 0,038) na de 

operatie als de tibiacomponent extra in exorotatie geplaatst wordt ten opzichte van de 

femurcomponent, zowel in vergelijking met mensen waarvan die hoek binnen het referentie-

interval zit als met mensen waarvan deze in extra endorotatie staat.  

Bij de andere hoeken wordt er geen significantie gevonden. Opnieuw gelden hier dezelfde 

opmerkingen: het betreft hier maar een beperkte steekproef, en ∠PCA heeft de meeste power 

omdat er bij deze hoek de meeste prothesen buiten het interval zitten. 

Tabel 16 Continue correlatie tussen het alignement en de patiëntresultaten (absolute vergelijking) 

   Patiëntresultaten (KOOS en KSS vragenlijsten) 

   KOOS: 

Totaal 

symptomen 

KOOS: 

Totaal 

Pijn 

KOOS: 

Totaal 

ADL 

KOOS: 

Totaal 

QoL 

KSS: 

Symp-

tomen 

KSS: 

Tevreden-

heid 

KSS: 

Functiona-

liteit    

CTA 

Lineaire 

regressie 

R² 0,463 0,137 0,128 0,143 0,355 0,125 0,136 

P-waarde 0,005 0,175 0,191 0,164 0,032 0,236 0,194 

Kwadratische 

regressie 

R² 0,467 0,161 0,142 0,18 0,372 0,145 0,153 

P-waarde 0,023 0,349 0,398 0,305 0,098 0,458 0,401 

PCA 

Lineaire 

regressie 

R² 0,485 0,109 0,112 0,11 0,37 0,179 0,107 

P-waarde 0,004 0,23 0,222 0,227 0,027 0,149 0,254 

Kwadratische 

regressie 

R² 0,495 0,11 0,112 0,114 0,522 0,187 0,131 

P-waarde 0,017 0,497 0,489 0,482 0,025 0,356 0,463 

HKAx 

Lineaire 

regressie 

R² 0,104 0,16 0,145 0,141 0,043 0,14 0,006 

P-waarde 0,241 0,14 0,162 0,168 0,496 0,209 0,786 

Kwadratische 

regressie 

R² 0,106 0,164 0,167 0,157 0,145 0,176 0,153 

P-waarde 0,511 0,341 0,335 0,358 0,456 0,379 0,401 

TFRA 

Lineaire 

regressie 

R² 0,074 0,432 0,413 0,527 0 0,253 0,338 

P-waarde 0,328 0,008 0,01 0,002 0,96 0,08 0,029 

Kwadratische 

regressie 

R² 0,075 0,515 0,466 0,583 0,327 0,425 0,338 

P-waarde 0,628 0,013 0,023 0,005 0,138 0,063 0,103 

FTPA 

Lineaire 

regressie 

R² 0,075 0,01 0,02 0,006 0,11 0,304 0 

P-waarde 0,322 0,717 0,617 0,78 0,269 0,051 0,952 

Kwadratische 

regressie 

R² 0,162 0,05 0,043 0,017 0,146 0,345 0,005 

P-waarde 0,346 0,734 0,77 0,902 0,454 0,12 0,975 

STPA 

Lineaire 

regressie 

R² 0,007 0,008 0,130 0,072 0,014 0,024 0,027 

P-waarde 0,767 0,749 0,685 0,333 0,700 0,612 0,575 

Kwadratische 

regressie 

R² 0,463 0,271 0,201 0,380 0,241 0,302 0,032 

P-waarde 0,024 0,150 0,261 0,057 0,251 0,166 0,835 

CTA=condylar twist angle; PCA=posterior condylar angle; HKA=hip-knee-ankle; TFRA= tibio-femoral rotation angle; 

FTPA=frontal tibial plateau angle; STPA=sagittal tibial plateau angle. 
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In tabel 16 wordt per hoek nagegaan in hoeverre de patiëntresultaten na de operatie worden 

verklaard door het postoperatieve alignement, zowel via een lineaire regressie als via een 

kwadratische regressie. De determinatiecoëfficiënt R² is het kwadraat van de Pearson 

correlatiecoëfficiënt r. Als deze waarde vermenigvuldigd wordt met honderd, dan drukt deze 

procentueel uit hoeveel van de totale variantie van dat specifieke patiëntenresultaat verklaard 

wordt door de betrokken hoek. Enkel als de p-waarde kleiner is dan 0,05, kan gesteld worden dat 

het regressiemodel zinvol is. [55] 

De rotatie van femurcomponent (zowel ∠CTA als ∠PCA) heeft een significant verband (zowel 

lineair als kwadratisch) met de symptomen van de patiënt, zowel bij de KOOS-vragenlijst als bij 

de KSS-vragenlijst (met uitzondering van de kwadratische regressie van ∠CTA die net niet 

significant is bij dit laatste). De totale variatie in deze patiëntresultaten wordt voor 35 à 50% 

bepaald door deze hoeken, wat toch een belangrijk resultaat is. Deze variatie wordt telkens iets 

meer verklaard door de kwadratische regressie dan door de lineaire, maar gezien het klein verschil 

tussen beide kunnen hier geen harde uitspraken over gedaan worden. 

∠TFRA heeft, analoog aan de voorgaande vergelijkingen, een significant lineair en kwadratisch 

verband met de pijn en de levenskwaliteit van de patiënt na de operatie. De totale variatie wordt 

hierbij voor ongeveer 40 à 60% bepaald. Voorts wordt er ook een significant lineair en kwadratisch 

verband gevonden met de activiteiten van het dagelijks leven van de patiënt en een significant 

lineair verband met de functionaliteit. 

Net zoals bij de vergelijking van het alignement, opgedeeld in groepen, met de patiëntresultaten 

na de operatie wordt er bij de regressie geen significante resultaten gevonden bij ∠HKAx en 

∠FTPA. Bij ∠STPA wordt er wel een significante kwadratische regressie gevonden met de 

symptomen van de patiënt volgens de KOOS (niet volgens de KSS). Ook hier wordt een belangrijk 

deel van de totale variatie in de symptomen verklaard door de hoek (47,1%). 

De auteurs merken op dat er in bovenstaande tabel 84 statistische testen werden uitgevoerd. Bij 

een p = 0,05 kunnen er dan ook puur door toeval een viertal significante resultaten verwacht 

worden. In de tabel werden echter vijftien significante resultaten bekomen, waardoor de kans dat 

deze resultaten enkel door toeval behaald werden, klein is. 

 

Van de significante resultaten (tabel 15 en 16) wordt in bijlage 5 een box- respectievelijk 

scatterplot weergegeven. 
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3.4.3 Relatieve vergelijking met de patiëntresultaten na de operatie 

In dit onderdeel van de studie worden de patiëntresultaten vergeleken met het verschil in het 

alignement voor en na de operatie. Deze vergelijking kan enkel voor de hoeken ∠CTA, ∠PCA, 

∠HKAx en ∠RFA, aangezien dit de enige hoeken zijn die zowel voor als na de operatie gemeten 

werden.  

Maar alvorens dit verschil in alignement vergeleken wordt met de patiëntresultaten, wordt het 

eerst eens nader bestudeerd (tabel 17). Dit is belangrijk om de volgende statistische testen (tabellen 

18-23) goed te begrijpen. Deze zullen namelijk het meest power hebben indien alle categorische 

groepen voldoende vertegenwoordigd zijn. Zo staat bijvoorbeeld bij ∠TFRA het overgrote deel 

van de patiënten in meer dan drie graden extra endorotatie (n=10), terwijl slechts vier patiënten 

binnen het referentie-interval staan en amper één patiënt in meer dan drie graden extra exorotatie. 

Er zijn dus slechts enkele resultaten beschikbaar in de laatste twee groepen, waardoor de kans 

reëel is dat er geen significante resultaten gevonden worden wegens de beperkte power. 

 

Tabel 17 Verdeling van het verschil tussen het alignement voor en na de prothese bij de patiënten die de vragenlijsten 

hebben ingevuld (n=15) 

 

Hoek < het 

referentie-interval 

Hoek > het 

referentie-interval 

Totaal buiten het 

referentie-interval 

Totaal binnen het 

referentie-interval 

∆CTA 

% 6,7 (n=1) 46,7 (n=7) 53,3 (n=8) 46,7 (n=7) 

Betekenis 
Meer endorotatie 

dan preoperatief 

Meer exorotatie dan 

preoperatief   
  

∆PCA 

% 20 (n=3) 33,3 (n=5) 53,3 (n=8) 46,7 (n=7) 

Betekenis 
Meer endorotatie 

dan preoperatief 

Meer exorotatie dan 

preoperatief   
  

∆HKAx 

% 33,3 (n=5) 20 (n=3) 53,3 (n=8) 46,7 (n=7) 

Betekenis 
Meer varusstand 

dan preoperatief 

Meer valgusstand 

dan preoperatief   
  

∆TFRA 

% 66,7 (n=10) 6,7 (n=1) 73,3 (n=11) 26,7 (n=4) 

Betekenis 
Meer endorotatie 

dan preoperatief 

Meer exorotatie dan 

preoperatief   
  

CTA=condylar twist angle; PCA=posterior condylar angle; HKA=hip-knee-ankle; TFRA= tibio-femoral rotation 

angle. 

 

Bij de eerste vergelijking tussen de patiëntresultaten na de operatie en het verschil tussen het 

alignement voor en na de operatie, wordt dit verschil per hoek opgedeeld in twee groepen: drie 

graden of minder verschil tussen de situatie voor en na de operatie (=het referentie-interval) of 

meer dan drie graden verschil (tabel 18): 
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Tabel 18 Relatieve vergelijking met de patiëntresultaten na de operatie; in 2 groepen 

  Patiëntresultaten (KOOS en KSS vragenlijsten) 

  KOOS: 

Totaal 

symp-

tomen 

KOOS: 

Totaal 

Pijn 

KOOS: 

Totaal 

ADL 

KOOS: 

Totaal 

QoL 

KSS: 

Symp-

tomen 

KSS: 

Tevre-

denheid 

KSS: 

Functio-

naliteit 
  

∆CTA 

P-waarde (Mann-

Whitney U) † 
0,121 0,232 0,121 0,232 0,073 0,051 0,209 

Richting van 

significantie 
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

∆PCA 

P-waarde (Mann-

Whitney U) † 
0,232 0,152 0,040 0,189 0,731 0,101 0,259 

Richting van 

significantie 
↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ 

∆HKAx 

P-waarde (Mann-

Whitney U) † 
0,072 0,867 0,779 0,955 0,138 0,295 0,383 

Richting van 

significantie 
↓ ↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↑ 

∆TFRA 

P-waarde (Mann-

Whitney U) † 
0,177 0,177 0,280 0,104 0,414 0,050 0,304 

Richting van 

significantie 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

† Nulhypothese: Het maakt geen verschil op de patiëntresultaten of de prothese binnen het referentie-interval geplaatst 

werd. 

↓: lagere score indien binnen het referentie-interval 

↑: hogere score indien binnen het referentie-interval 

CTA=condylar twist angle; PCA=posterior condylar angle; HKA=hip-knee-ankle; TFRA= tibio-femoral rotation angle.  

Met deze patiëntencohorte (die uit vijftien patiënten bestaat) wordt er enkel een significant 

resultaat gevonden bij ∠PCA. Daar scoort de patiënt significant beter op het onderdeel over de 

activiteiten van het dagelijks leven van de KOOS-vragenlijst als er drie graden of minder verschil 

(= binnen het referentie-interval) in deze hoek is tussen de situatie voor en na de operatie. 

Er zijn ook twee waarden net niet significant: de invloed van het verschil in ∠CTA en in ∠TFRA 

op de tevredenheid van de patiënt na de operatie (KSS: ‘Tevredenheid’). Hierbij is men meer 

tevreden indien ∠CTA minder dan drie graden verschilt, maar minder tevreden indien ∠TFRA na 

de operatie minder dan drie graden verschilt in vergelijking met voor de operatie. 

Het valt op dat de algemene trend bij het verschil in de hoeken ∠HKAx en ∠TFRA er een is naar 

slechtere patiëntresultaten indien de postoperatieve situatie minder dan drie graden verschilt met 

de preoperatieve, terwijl dit bij het verschil in de hoeken ∠CTA en ∠PCA net omgekeerd is. 

Hoewel de resultaten, behalve één, hier niet significant zijn, wijst dit er mogelijks op dat artrose 

een invloed heeft op de hoeken ∠HKAx en ∠TFRA en niet (of minder) op de hoeken ∠CTA en 

∠PCA, of dat deze hoeken het artrotisch proces kunnen beïnvloeden. Dit zou verklaren waarom 

het alignement volgens ∠CTA en ∠PCA best behouden blijft tijdens de operatie, maar dat ∠HKAx 

en ∠TFRA best gewijzigd worden naar waarden van een persoon zonder artrose. Met deze 

beperkte gegevens is het echter nog veel te vroeg om hier al een uitspraak over te doen. 
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Tabel 19 Relatieve vergelijking met de patiëntresultaten na de operatie; in 3 groepen 

 

Patiëntresultaten (KOOS en KSS vragenlijsten) 

KOOS: 

Totaal 

symptomen 

KOOS: 

Totaal Pijn 

KOOS: 

Totaal 

ADL 

KOOS: 

Totaal 

QoL 

KSS: 

Sympto-

men 

KSS: 

Tevre-

denheid 

KSS: 

Functio-

naliteit 

∆CTA 

P-waarde 

(Kruskal-Wallis)† 
0,038 0,092 0,157 0,152 0,071 0,043 0,179 

Richting van 

significantie 

↙ tov ≈         

↙ tov ↘ 
/ / / / ↙ tov ≈ / 

∆PCA 

P-waarde 

(Kruskal-Wallis)† 
0,037 0,098 0,032 0,145 0,102 0,031 0,427 

Richting van 

significantie 

↙ tov ≈         

↙ tov ↘ 
/ ↙ tov ≈ / / 

↙ tov ≈             

↙ tov ↘ 
/ 

∆HKAx 

P-waarde 

(Kruskal-Wallis)† 
0,165 0,698 0,859 0,906 0,297 0,387 0,531 

Richting van 

significantie 
/ / / / / / / 

∆TFRA 

P-waarde 

(Kruskal-Wallis)† 
0,389 0,067 0,197 0,042 0,231 0,043 0,199 

Richting van 

significantie 
/ / / nvt* / ↗ tov ≈ / 

† Nulhypothese: Het maakt geen verschil op de patiëntresultaten of de prothese binnen het referentie-interval geplaatst werd. 

↙ tov ≈:  Er wordt een lagere score gegeven indien de prothese meer dan 3° in extra exorotatie geplaatst wordt in vergelijking met  

               wanneer wanneer de preoperatieve waarde minder dan 3° gewijzigd wordt 

↙ tov ↘: Er wordt een lagere score gegeven indien de prothese meer dan 3° in extra exorotatie geplaatst wordt in vergelijking met  

              wanneer hij meer dan 3° in endorotatie wordt geplaatst in vergelijking met de preoperatieve toestand 

↗ tov ≈: Er wordt een hogere score gegeven indien de prothese meer dan 3° in extra endorotatie geplaatst wordt in vergelijking  

              met wanneer de preoperatieve waarde minder dan 3° gewijzigd wordt 

     nvt*: Tussen de verschillende categorische variabelen afzonderlijk kon geen significantie worden aangetoond 

          / : Wordt niet gerapporteerd bij niet-significante resultaten 

CTA=condylar twist angle; PCA=posterior condylar angle; HKA=hip-knee-ankle; TFRA= tibio-femoral rotation angle. 

In tabel 19 worden de patiëntresultaten na de operatie vergeleken met het verschil in alignement 

voor en na de operatie, waarbij dit verschil opgedeeld wordt in drie groepen: een groep met minder 

dan drie graden verschil en twee groepen met meer dan drie graden verschil (deze groepen worden 

opgesplitst volgens de ‘richting’ van het verschil, bv. meer in endorotatie en meer in exorotatie). 

Bij deze vergelijking worden meer significante resultaten gevonden dan bij de vorige (tabel 18). 

Het blijkt dat het plaatsen van de femurcomponent in meer dan drie graden exorotatie in 

vergelijking met de preoperatieve toestand nefast is voor de patiëntresultaten. Hierbij wordt er 

slechter gescoord in vergelijking met een verschil van minder dan 3° en met een verschil van meer 

dan 3° extra endorotatie voor KOOS ‘Totaal symptomen’ bij zowel ∠CTA als ∠PCA en voor KSS 

‘Tevredenheid’ bij ∠PCA. Ook wordt er – enkel in vergelijking met een verschil van minder dan 

3° – slechter gescoord op KOOS ‘Totaal ADL’ bij ∠PCA en op KSS ‘Tevredenheid’ bij ∠CTA. 

Verder leidt een verschil van meer dan drie graden extra exorotatie bij ∠TFRA tot meer tevreden 

patiënten. Ook in combinatie met de levenskwaliteit werd een significant resultaat gevonden, maar 

hier kon er tussen de groepen onderling geen significantie gevonden worden. 
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Tabel 20 Continue correlatie tussen het verschil in alignement en de patiëntresultaten na de operatie 

   Patiëntresultaten (KOOS en KSS vragenlijsten) 

   KOOS: 

Totaal 

symptomen 

KOOS: 

Totaal 

Pijn 

KOOS: 

Totaal 

ADL 

KOOS: 

Totaal 

QoL 

KSS: 

Symp-

tomen 

KSS: 

Tevreden-

heid 

KSS: 

Functio-

naliteit    

∆CTA 

Lineaire 

regressie 

R² 0,291 0,155 0,14 0,168 0,14 0,244 0,239 

P-waarde 0,038 0,147 0,17 0,129 0,207 0,086 0,076 

Kwadratische 

regressie 

R² 0,373 0,19 0,163 0,189 0,151 0,256 0,239 

P-waarde 0,061 0,283 0,345 0,284 0,44 0,228 0,223 

∆PCA 

Lineaire 

regressie 

R² 0,298 0,128 0,134 0,131 0,203 0,224 0,252 

P-waarde 0,035 0,191 0,18 0,184 0,122 0,102 0,068 

Kwadratische 

regressie 

R² 0,322 0,182 0,181 0,151 0,229 0,232 0,259 

P-waarde 0,097 0,3 0,303 0,374 0,272 0,267 0,192 

∆HKAx 

Lineaire 

regressie 

R² 0,048 0,03 0,008 0 0,002 0,006 0,103 

P-waarde 0,43 0,54 0,749 1 0,891 0,809 0,263 

Kwadratische 

regressie 

R² 0,503 0,18 0,14 0,129 0,216 0,14 0,178 

P-waarde 0,015 0,304 0,406 0,437 0,297 0,47 0,341 

∆TFRA 

Lineaire 

regressie 

R² 0,045 0,354 0,283 0,472 0,002 0,144 0,35 

P-waarde 0,449 0,019 0,041 0,005 0,895 0,201 0,026 

Kwadratische 

regressie 

R² 0,077 0,388 0,296 0,488 0,444 0,425 0,362 

P-waarde 0,618 0,053 0,122 0,018 0,053 0,37 0,084 

CTA=condylar twist angle; PCA=posterior condylar angle; HKA=hip-knee-ankle; TFRA= tibio-femoral rotation angle. 

De lineaire en kwadratische regressie tussen het verschil in alignement voor en na de operatie en 

de patiëntresultaten na de operatie staat weergegeven in tabel 20. Het valt op dat significante 

waarden vooral gevonden worden bij de lineaire regressie en minder bij de kwadratische regressie. 

Bij ∆TFRA is de lineaire regressie zelfs viermaal significant: bij ‘Totaal pijn’, ‘Totaal ADL’ en 

‘Totaal QoL’ uit de KOOS en bij ‘Functionaliteit’ uit de KSS. De totale variatie wordt bij deze 

onderdelen voor 35,4%, 28,3%, 47,2% resp. 35% verklaard door hun lineaire regressie. Daarnaast 

is de kwadratische regressie significant bij ‘Totaal QoL’ uit de KOOS, waarbij de totale variatie 

voor 48,8% verklaard wordt. De kwadratische regressie is verder ook significant voor het verband 

tussen ∆HKAx en ‘Totaal symptomen’ uit de KOOS. De regressie verklaart bij dit verband 50,3% 

van de totale variatie.  

Tot slot is de lineaire regressie tussen de symptomen van de patiënt na de operatie (KOOS: ‘Totaal 

symptomen’) en het verschil voor en na de operatie in het rotationeel alignement van de 

femurcomponent significant, zowel voor het verschil in ∠CTA als ∠PCA. Deze regressies 

verklaren 29,1% resp. 29,8% van de totale variabiliteit in de symptomen na de operatie. 

Ook van deze tabellen worden de significante resultaten weergegeven via box- en scatterplots 

(bijlage 6). 
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3.4.4 Relatieve vergelijking met de verbetering in de patiëntresultaten 

In dit onderdeel worden de testen op dezelfde manier uitgevoerd als in onderdeel 3.4.2, maar nu 

wordt het verschil in alignement vergeleken met de verbetering die de patiënt ervaren heeft dankzij 

de plaatsing van een TKP. Hiervoor wordt het verschil genomen tussen de patiëntresultaten voor 

en na de operatie.  

Tabel 21 beschrijft of er een significant verschil in de verbetering in patiëntresultaten kan 

gevonden worden tussen de patiënten waarbij het verschil in het alignement voor en na de operatie 

3° of minder verschilt, versus deze waar het meer dan 3° verschilt. 

De symptomen (volgens KOOS) en de functionaliteit van de patiënt verbeteren significant meer 

als ∠CTA minder dan drie graden verschilt. Dit staat in contrast met de invloed van het verschil 

in ∠HKAx op de verbetering in symptomen (volgens KOOS) en tevredenheid, en met de invloed 

van het verschil in ∠TFRA op de verbetering in levenskwaliteit: bij deze hoeken wordt er minder 

verbetering opgemerkt als de situatie na de operatie minder dan drie graden verschilt dan voor de 

operatie. De onderzoekers merken ook nog enkele opmerkelijke getallen op in de tabel: er wordt 

een significant resultaat bekomen bij ∆HKAx bij tevredenheid, maar bij dezelfde hoek wordt er 

bij functionaliteit een p-waarde = 1 gevonden. Ook bij ∆PCA wordt bij het totaal van de 

symptomen in de KSS dezelfde score gevonden. 

Tabel 21 Relatieve vergelijking met de verbetering in patiëntresultaten; in 2 groepen 

 

Postoperatieve min preoperatieve patiëntresultaten                                     

(KOOS en KSS vragenlijsten) 

KOOS: 

Totaal 

symptomen 

KOOS: 

Totaal 

Pijn 

KOOS: 

Totaal 

ADL 

KOOS: 

Totaal 

QoL 

KSS: 

Symp-

tomen 

KSS: 

Tevreden-

heid 

KSS: 

Functio-

naliteit 

∆CTA 

P-waarde (Mann-

Whitney U) † 
0,040 0,152 0,152 0,121 0,177 0,082 0,005 

Richting van 

significantie 
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ 

∆PCA 

P-waarde (Mann-

Whitney U) † 
0,281 0,463 0,463 0,094 1 0,109 0,138 

Richting van 

significantie 
↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ ↑ 

∆HKAx 

P-waarde (Mann-

Whitney U) † 
0,021 0,779 0,779 0,779 0,247 0,009 1 

Richting van 

significantie 
↓ ↓ ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ 

∆TFRA 

P-waarde (Mann-

Whitney U) † 
0,056 0,078 0,104 0,040 0,230 0,164 0,199 

Richting van 

significantie 
↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ 

† Nulhypothese: Het verschil tussen postoperatieve en preoperatieve patiënten gerapporteerde resultaten is niet te wijten aan 

de mate waarop de postoperatieve hoek verschilt van de preoperatieve hoek. 

↓: lagere score indien binnen het referentie-interval 

↑: hogere score indien binnen het referentie-interval 

CTA=condylar twist angle; PCA=posterior condylar angle; HKA=hip-knee-ankle; TFRA= tibio-femoral rotation angle. 
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Als men ook de richting waarin het alignement na de operatie verschilt met dit voor de operatie 

(bv. meer dan 3° extra endorotatie na de operatie versus meer dan 3° extra exorotatie na de 

operatie) in rekening brengt, bekomt men voor bijna precies dezelfde combinaties significante 

waarden (tabel 22). Enkel bij de combinatie ∆HKAx en de verbetering in symptomen volgens de 

KOOS wordt nu net geen significante waarde gevonden (p = 0,051). Bij de invloed van het verschil 

in ∠CTA op de verbetering in patiëntresultaten kan er nu gespecifieerd worden dat meer dan drie 

graden extra exorotatie zorgt voor minder verbetering, er wordt geen significantie gevonden bij 

extra endorotatie. Op het eerste zicht is dit laatste tegenstrijdig met de literatuur, waar er vooral 

bij extra endorotatie slechtere resultaten gevonden worden. [23-25, 27, 33-36] Maar deze 

bijzonderheid valt te verklaren door de verdeling van de knieën in de categorische groepen. Er 

staan namelijk zeven knieën in meer dan drie graden extra exorotatie en maar één in meer dan drie 

graden extra endorotatie (tabel 17). Het is dus goed mogelijk dat er niet genoeg power was om 

significantie aan te tonen bij de groep in endorotatie. 

In tabel 21 staat er dat de tevredenheid van de patiënt significant meer verbetert als HKAx meer 

dan 3° veranderd wordt tijdens de operatie. In tabel 22 wordt dit gespecifieerd naar een significant 

grotere verbetering in tevredenheid als men de varus-valgushoek van het onderste lidmaat meer 

dan drie graden extra in varus zet, dan als men deze hoek minder dan drie graden verandert. Er 

werd (nog) geen significantie gevonden bij het veranderen van deze hoek met meer dan drie 

graden valgus.  

Bij ∠TFRA is het een verschil van meer dan drie graden extra endorotatie die voor het significante 

resultaat zorgt. Ook hier staat er maar één knie in meer dan drie graden extra exorotatie, waardoor 

de kans klein is dat met deze groep significante resultaten behaald worden. 
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Tabel 22 Relatieve vergelijking met de verbetering in patiëntresultaten; in 3 groepen 

 

Postoperatieve min preoperatieve patiëntengerapporteerde resultaten                                 

(KOOS en KSS vragenlijsten) 

KOOS: 

Totaal 

symptomen 

KOOS: 

Totaal 

Pijn 

KOOS: 

Totaal 

ADL 

KOOS: 

Totaal 

QoL 

KSS: 

Symp-

tomen 

KSS: 

Tevreden-

heid 

KSS: 

Functio-

naliteit 

∆CTA 

P-waarde 

(Kruskal-Wallis) † 
0,016 0,068 0,265 0,179 0,170 0,067 0,007 

Richting van 

significantie 
↙ tov ≈ / / / / / ↙ tov ≈ 

∆PCA 

P-waarde 

(Kruskal-Wallis) † 
0,066 0,291 0,605 0,094 0,616 0,088 0,066 

Richting van 

significantie 
/ / / / / / / 

∆HKAx 

P-waarde 

(Kruskal-Wallis) † 
0,051 0,770 0,478 0,959 0,413 0,047 0,812 

Richting van 

significantie 
/ / / / / Varus >  ≈ / 

∆TFRA 

P-waarde 

(Kruskal-Wallis) † 
0,114 0,063 0,057 0,035 0,373 0,130 0,391 

Richting van 

significantie 
/ / / ↗ tov ≈ / / / 

† Het verschil tussen postoperatieve en preoperatieve patiënten gerapporteerde resultaten is niet te wijten aan de mate 

waarop de postoperatieve hoek verschilt van de preoperatieve hoek. 

       ↙ tov ≈: Er wordt een lagere score gegeven indien de prothese in meer dan 3° extra exorotatie geplaatst wordt in 

                    vergelijking met wanneer de preoperatieve waarde minder dan 3° gewijzigd wordt 

Varus >  ≈: Er wordt een hogere score gegeven indien het been in meer dan 3° extra varus geplaatst wordt in vergelijking 

                   met wanneer de preoperatieve waarde minder dan 3° gewijzigd wordt 

     ↗ tov ≈: Er wordt een hogere score gegeven indien de prothese in meer dan 3° extra endorotatie geplaatst wordt in 

                   vergelijking met wanneer de preoperatieve waarde minder dan 3° gewijzigd wordt 

              / : Wordt niet gerapporteerd bij niet-significante resultaten 

CTA=condylar twist angle; PCA=posterior condylar angle; HKA=hip-knee-ankle; TFRA= tibio-femoral rotation angle. 

 

Tabel 23 geeft de lineaire en kwadratische regressies weer tussen het verschil in alignement voor 

en na de operatie en de verbetering in patiëntresultaten na de operatie. Zowel bij ∆CTA als ∆PCA 

kan een lineaire regressie bepaald worden met de verbetering in symptomen (volgens de KOOS) 

en in functionaliteit. Hierbij wordt de totale variatie in de verbetering in patiëntresultaten telkens 

voor 30 à 35% verklaard door het verschil in alignement. Ook bij ∆HKAx kan een regressie 

bepaald worden met de verbetering in symptomen (volgens de KOOS), hierbij gaat het niet om 

een lineaire maar wel om een kwadratische regressie. Deze regressie verklaart de totale variatie 

zelfs voor 53,4%. Er kan met ∆HKAx ook een kwadratische regressie bepaald worden met de 

verbetering in tevredenheid. Hierbij wordt maar liefst 66,2% van de totale variatie verklaard. 

Bij ∆TFRA kan er een lineaire regressie bepaald worden met de verbetering in vier 

patiëntresultaten: pijn, activiteiten van het dagelijks leven, levenskwaliteit en functionaliteit. Er 

kan ook een kwadratische regressie bepaald worden met de verbetering in functionaliteit, de 

kwadratische regressie is net niet significant bij de verbetering in activiteiten van het dagelijks 
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leven en de levenskwaliteit. Aangezien er bij TFRA maar één hoek in meer dan drie graden extra 

endorotatie staat (tabel 17), is het op zich niet verwonderlijk dat de kwadratische regressie minder 

vaak significant is dan de lineaire. Er ontbreekt als het ware een helft van de verwachte 

kwadratische curve. 

De regressies verklaren de variatie bij ∆TFRA telkens voor 30 à 45%. 

 

In bijlage 7 worden de significante resultaten grafisch voorgesteld. 

 

Tabel 23 Continue correlatie tussen het verschil in alignement en de verbetering in patiëntresultaten na de operatie 

   Postoperatieve min preoperatieve patiëntengerapporteerde resultaten                                 

(KOOS en KSS vragenlijsten)    

   KOOS: 

Totaal 

symptomen 

KOOS: 

Totaal 

Pijn 

KOOS: 

Totaal 

ADL 

KOOS: 

Totaal 

QoL 

KSS: 

Symp-

tomen 

KSS: 

Tevreden-

heid 

KSS: 

Functio-

naliteit    

∆CTA 

Lineaire 

regressie 

R² 0,346 0,241 0,07 0,195 0,094 0,242 0,335 

P-waarde 0,021 0,063 0,339 0,099 0,359 0,124 0,038 

Kwadratische 

regressie 

R² 0,361 0,252 0,094 0,257 0,208 0,265 0,346 

P-waarde 0,068 0,175 0,553 0,168 0,394 0,292 0,12 

∆PCA 

Lineaire 

regressie 

R² 0,307 0,170 0,036 0,159 0,137 0,199 0,317 

P-waarde 0,032 0,126 0,500 0,141 0,263 0,169 0,045 

Kwadratische 

regressie 

R² 0,312 0,174 0,037 0,171 0,143 0,251 0,319 

P-waarde 0,106 0,316 0,797 0,324 0,539 0,315 0,146 

∆HKAx 

Lineaire 

regressie 

R² 0,015 0,066 0,116 0,02 0,032 0,001 0,119 

P-waarde 0,661 0,357 0,215 0,619 0,598 0,939 0,249 

Kwadratische 

regressie 

R² 0,534 0,258 0,208 0,268 0,315 0,662 0,315 

P-waarde 0,010 0,167 0,247 0,154 0,221 0,013 0,151 

∆TFRA 

Lineaire 

regressie 

R² 0,040 0,325 0,382 0,366 0,001 0,286 0,428 

P-waarde 0,472 0,027 0,014 0,017 0,943 0,090 0,015 

Kwadratische 

regressie 

R² 0,070 0,325 0,382 0,366 0,318 0,290 0,580 

P-waarde 0,648 0,095 0,056 0,065 0,216 0,254 0,013 

CTA=condylar twist angle; PCA=posterior condylar angle; HKA=hip-knee-ankle; TFRA= tibio-femoral rotation angle. 
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4 Discussie 

4.1 SWOT-analyse van deze thesis 

4.1.1 Strengths 

In deze studie werd gebruik gemaakt van een setting die zoveel mogelijk overeenkomt met de 

kliniek. De interobserver en de intraobserver variabiliteit van de metingen werd bepaald op 

patiënten met artrose die een TKP zouden krijgen of gekregen hadden, en bv. niet op kadavers of 

gezonde vrijwilligers. Ook werd er gebruik gemaakt van een lage dosis CT-scanprotocol dat leidde 

tot een minimale stralingsbelasting voor de patiënt met dikkere sneden ter hoogte van de heup, 

enkel en diafysen en dunnere sneden ter hoogte van de knie om de verschillende landmarks er nog 

steeds nauwkeurig te kunnen bepalen. Zo werd getracht om een ideale balans te vinden tussen het 

meten van het alignement en de stralingsdosis voor de patiënt. 

Alle metingen in deze studie zijn na onderzoek betrouwbaar gebleken, wat de verdere resultaten 

valideert. Om de correctheid van de gemeten waarden van de hoeken te verhogen, werden de 

gemiddelde waarden van de zes metingen genomen bij het deel van de studie dat geen betrekking 

had op het onderzoeken van de variabiliteit. 

Vervolgens werd dit alignement gecorreleerd met subjectieve patiëntresultaten. Voor zover de 

auteurs weten, is het de eerste keer dat dit verband zo grondig onderzocht werd. Dit innovatieve 

karakter van deze studie is dan ook één van zijn sterkste punten. Het verbeteren van deze 

patiëntresultaten is nu eenmaal het primair doel van het plaatsen van een totale knieprothese.  

Hierbij werd niet enkel vergeleken of het alignement na de operatie belangrijk was voor de 

patiëntresultaten, maar ook de invloed van het verschil tussen het alignement voor en na de 

operatie werd bestudeerd. Er werden verschillende significante resultaten gevonden en de 

algemene trend was de volgende: de TKP wordt het best binnen de referentiewaarden geplaatst, 

waarbij er best niet teveel veranderd wordt aan de hoeken ∠CTA en ∠PCA, terwijl er net veel 

mag/moet veranderd worden aan ∠HKAx en ∠TFRA. Indien men het alignement volgens ∠HKAx 

en ∠TFRA meer dan 3° zou moeten veranderen om deze postoperatief binnen de 

referentiewaarden te brengen, kan dit dus zonder problemen gebeuren. 

Vooral bij ∠PCA is het opvallend dat er gevonden werd dat te veel exorotatie nadelig is voor de 

patiëntresultaten. Dat endorotatie nadelig is, was al langer geweten. [23-25, 27, 33-36] Indien men 

tijdens de operatie twijfelt over de positie van de prothese, zal men bijgevolg momenteel opteren 

om deze in wat extra exorotatie te plaatsen om er zo zeker van te zijn dat men niet te veel 

endorotatie uitkomt. Bij deze patiënten gebeurde dit zo nauwkeurig dat er volgens ∠PCA zelfs 

geen enkele prothese in extra endorotatie staat. In deze studie werd echter opgemerkt dat ook extra 

exorotatie nadelige effecten heeft op de patiëntresultaten. Dit heeft belangrijke consequenties voor 
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de kliniek. Het volstaat nu namelijk niet meer om de prothese in wat extra exorotatie te plaatsen 

om zekerheid in te bouwen, men moet de rotatie van de femurprothese precies juist hebben. 

Mogelijks zorgt deze nieuwe visie voor een wending in de chirurgische technieken. 

4.1.2 Weaknesses 

In de orthopedische literatuur is er nog geen uitsluitsel over welke metingen de beste zijn bij het 

bepalen van het alignement van een TKP en het kan dus zijn dat ook andere metingen relevante 

gegevens verschaffen over dit alignement. Daarom baseerden de onderzoekers zich in dit 

onderzoek op een literatuurreview van Victor [61] om bv. de transverse as van de tibia te verkiezen 

om de rotatie van de tibiacomponent ten opzicht van de femurcomponent te bepalen, en niet de 

posterieure condylaire lijn noch de tuberkel as van de tibia. Om dezelfde reden worden ook de 

transepicondylaire assen gebruikt om de rotatie van de femurcomponent te bepalen, en bv. niet de 

lijn van Whiteside. 

Wegens storende metaalartefacten, werd er bij het bepalen van de postoperatieve 3D-metingen 

gebruik gemaakt van STL-bestanden van de protheses. De onderzoekers hadden het gevoel dat de 

metingen hierdoor nauwkeuriger werden. Maar niet iedere orthopedische chirurg heeft natuurlijk 

van iedere prothese die hij wil plaatsen, zo’n bestanden voorhanden. Dit maakt het moeilijker voor 

de chirurg om na de operatie het alignement van de prothese te controleren via de methode 

voorgesteld in deze studie. De onderzoekers vinden het echter wel een goede methode voor 

gebruik in studieverband: om het alignement te correleren met de patiënt ‘outcomes’ wil men het 

alignement namelijk zo nauwkeurig mogelijk bepalen. 

Verder zijn de gebruikte referentiewaarden algemene waarden, geldig voor de hele populatie. Er 

wordt geen rekening gehouden met de individuele patiënt en diens optimale alignement. Het is 

namelijk niet zeker dat wat goed is voor de algemene populatie ook goed is voor de individuele 

patiënt. De onderzoekers hebben getracht om hier aan tegemoet te komen door het alignement 

voor de operatie te vergelijken met het alignement na de operatie, dit kan een eerste stap zijn naar 

een individuele benadering van de TKP maar is mogelijks nog niet voldoende. 

De grootste zwakte in de studie naar het verband tussen het alignement en de patiëntresultaten is 

natuurlijk het laag aantal patiënten in de studie. De onderzoekers wijten dit ten eerste aan het 

intensieve karakter van de studie voor de patiënten: deze moeten namelijk tweemaal een CT-

onderzoek ondergaan hebben en ook minstens tweemaal een bundel met vragenlijsten invullen, 

alvorens ze geïncludeerd kunnen worden in de studie. Er moet op gelet worden dat hierdoor geen 

bias ontstaat bij het includeren van patiënten. Voorts waren verschillende groepen onderzoekers 

verantwoordelijk voor verschillende onderdelen van de studie. In retrospectie bleek de 

communicatie tussen de verschillende groepen niet altijd voldoende. Eenmaal dit probleem 
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ontdekt was, werd er naar oplossingen gezocht. De onderzoekers zijn er dus van overtuigd dat de 

snelheid waarmee patiënten geïncludeerd worden in de studie zal toenemen, wat de power van de 

verdere studie ten goede zal komen. Ondanks de beperkte power werden ook nu al significante 

resultaten bekomen, wat een indicatie kan zijn voor de sterkte van dit verband. 

Tot slot werd in deze studie bij het bepalen van het alignement niet rechtstreeks rekening gehouden 

met de patella, hoewel patellofemorale instabiliteit en kniepijn vaak voorkomen na plaatsen van 

een TKP. [17, 30, 34, 65-67] De oorzaak van patellaire problemen na een TKP ligt echter meestal 

in de rotatie van de componenten. [17, 34, 65-67] Aangezien dit in deze studie uitgebreid 

onderzocht werd, menen de onderzoekers dat de patellaire problematiek, met betrekking tot het 

alignement, hiermee voldoende vervat zit in de studie. 

4.1.3 Opportunities 

In deze studie werden de patiëntresultaten vergeleken met het alignement van de totale 

knieprothese. Dit biedt mogelijkheden om naar de toekomst toe nieuwe standaarden op te stellen 

voor het plaatsen van de TKP gebaseerd op de postoperatieve resultaten van de in deze studie 

onderzochte patiënten. Dit in tegenstelling tot de standaarden die nu vooral gebaseerd zijn op 

alignementsonderzoek op kadavers, op gezonde vrijwilligers of op patiënten voor een operatie. 

Referentiewaarden op basis van de patiëntresultaten na de operatie, zouden een revolutie kunnen 

betekenen in het aligneren van de totale knieprothese. 

De database van deze studie biedt een interessant perspectief om in de toekomst een retrospectieve 

studie te ondernemen die een verband kan leggen tussen het alignement en de kans op loslating of 

revisie van de totale knieprothese. Gezien het kort tijdsbestek en de prospectieve aard van dit 

onderzoek met enkel korte termijn postoperatieve resultaten, kon dit in deze studie nog niet 

onderzocht worden. 

Voorts biedt het verder zetten van dit onderzoek de mogelijkheid om na te gaan of een meer 

individuele benadering van het plaatsen van de TKP nodig is. Indien het verschil tussen het 

alignement voor en na de operatie een significante en relevante invloed heeft op de patiënt 

‘outcome’, dan kan het de moeite lonen om het beoogde alignement van de TKP per patiënt aan 

te passen aan het alignement voor de operatie van die patiënt.  

In deze studie werd het verschil tussen het alignement voor en na de operatie vergeleken met de 

postoperatieve patiëntresultaten. Er is omwille van de kleine populatie bewust gekozen om deze 

vergelijking met alle patiënten uit te voeren. Daarom kan er niet met zekerheid gezegd worden of 

ontevredenheid na de operatie ligt aan het feit dat het verschil met de preoperatieve toestand te 

groot is, of aan het feit dat de prothese postoperatief buiten het referentie-interval staat. Een 

uitbreiding van de studiepopulatie kan het in de toekomst mogelijk maken om deze relatieve 
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vergelijking enkel uit te voeren bij die patiënten waarbij de postoperatieve waarden binnen het 

referentie-interval liggen. Op deze manier wensen de onderzoekers een ongewilde variabele uit 

de vergelijking te halen en meer accurate uitspraken te kunnen doen over het verschil tussen 

postoperatieve en preoperatieve waarden. 

4.1.4 Threats 

De onderzoekers menen dat de tijdsinvestering de belangrijkste reden is waarom het meten van 

het alignement in het 3D-model nu nog niet ingevoerd zou kunnen worden als standaardhandeling 

voor het plaatsen van een TKP. Iedere CT-scan moet gesegmenteerd worden met speciale software 

voor het verwerken van medische beelden (bv. Mimics®), waarna de metingen moeten uitgevoerd 

worden op het 3D-model. Het manueel segmenteren van één scan duurde drie à vier uur en het 

uitvoeren van de metingen duurde na enige oefening vijftien à twintig minuten. Het automatiseren 

van het segmenteren kan dus een belangrijke tijdswinst opleveren. Verschillende 

onderzoeksgroepen zijn dit reeds aan het ontwikkelen, onder andere een onderzoeksgroep aan het 

UZ Gent. [68] Ook de metingen zouden best zoveel mogelijk geautomatiseerd worden, met als 

uiteindelijke doel dat de chirurg de meetresultaten automatisch aangeboden krijgt na de CT-scan. 

Er is hier dus nog ruimte voor toekomstig onderzoek. 

Een andere moeilijkheid is een ethisch dilemma, met name de afweging tussen het correct bepalen 

van het alignement versus de stralingsbelasting voor de patiënt. Momenteel is het nog afhankelijk 

van centrum tot centrum of er voor de operatie een CT-scan genomen wordt, met deze techniek 

zou er echter standaard voor iedere operatie een scan genomen worden. Hoewel in deze studie 

gebruik gemaakt werd van een lage dosis scanprotocol, ontvingen de patiënten nog steeds 

950 mGy cm per scan. Dit roept vragen op rond de stralingsbelasting vooral bij jongere patiënten. 

Dit is ook de reden waarom in deze studie enkel patiënten ouder dan zestig jaar geïncludeerd 

werden. Jongere patiënten zijn bij het plaatsen van een TKP hoe dan ook in de minderheid.  

Daarenboven kan men in deze tijden van besparingen ook vragen stellen over de betaalbaarheid 

voor de patiënt en de maatschappij van een CT-scan voor het plaatsen van iedere TKP. 

Ook stelt zich de vraag of de totale knieprothese correcter geplaatst wordt indien men vooraf het 

alignement bepaalt. Zo bestaat er bv. een belangrijke variabiliteit bij het bepalen van de landmarks 

tijdens de operatie. [69-74] De preoperatieve CT-scan kan hier mogelijks soelaas bieden. Als men 

tijdens de operatie één as betrouwbaar zou kunnen bepalen, kan men op basis van die as het 

alignement van de CT-scan overbrengen naar de operatie. De posterieure condylaire lijn (PCL) 

blijkt zo’n betrouwbare as te zijn. [43] Daarnaast is het al dan niet bepalen van het preoperatieve 

alignement niet de enige factor die het postoperatieve alignement bepaalt. Verschillende andere 

factoren kunnen leiden tot een inferieur alignement: gebruik van de verkeerde referentie, 
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individuele variabiliteit tussen de patiënten (bv. dysplasie van de laterale condyl), inferieure 

chirurgische instrumenten en fouten bij het uitvoeren van de operatie (bv. bij het fixeren van de 

snijblokken). [43] 

Naast het alignement van de prothese zijn er nog veel andere factoren die mogelijks de 

patiëntresultaten na de operatie mee bepalen, onder andere de spierkracht (vooral van de 

quadriceps), het gebruik van kinesitherapie (voor en) na de operatie, de verandering van het 

gangpatroon na de operatie, het verloop van de operatie, BMI van de patiënt, de mentale 

psychische en socio-economische status van de patiënt. Met deze factoren wordt in deze studie 

geen rekening gehouden. 

4.2 Alignement 

Bij het bepalen van de verschillende landmarks op de preoperatieve knie, hadden de onderzoekers 

het gevoel dat er het meest onzekerheid zat op het bepalen van het centrum van het mediale en 

laterale tibiaplateau en bijgevolg op de transverse as van de tibia. Dit ligt in lijn met eerder 

onderzoek waarbij de transverse as van de tibia de as is waarop de grootste variabiliteit zit van 

alle assen die in deze thesis gebruikt worden. [43] Men ziet dan ook in dit onderzoek dat er 

preoperatief de grootste variabiliteit te vinden is bij het meten van de hoek die gebaseerd is op 

deze transverse as, namelijk ∠TFRA. 

Net zoals bij eerdere onderzoeken [75, 76], werd de sulcus medialis door de onderzoekers niet 

altijd even duidelijk teruggevonden, hoewel Berger et al. het gebruik van de sulcus medialis 

aanraadde omdat deze gemakkelijk te vinden is tijdens de operatie. [35] Gezien deze controverse 

en gezien het feit dat in de literatuur zowel de anatomische als de chirurgische transepicondylaire 

lijn gebruikt wordt om het rotationeel alignement van de femurcomponent te bepalen (voor ∠CTA 

resp. ∠PCA), werd besloten om in deze studie beiden te gebruiken. 

Postoperatief werd er bij de pilootstudie grote hinder ondervonden van metaalartefacten bij het 

bepalen van de verschillende landmarks ter hoogte van de knie. Daarom werd bij de fabrikant een 

aanvraag ingediend om 3D STL-bestanden te krijgen van de knieprotheses, zodat deze gebruikt 

konden worden bij het bepalen van het postoperatief alignement. Eenmaal die STL-bestanden 

konden gebruikt worden, hadden de onderzoekers het gevoel dat de landmarks op de protheses 

veel preciezer bepaald konden worden. Aangezien de gebruikte tibiaprotheses een opstaande rand 

hadden, was er postoperatief een duidelijk en uniform referentiekader om de beide centra van het 

tibiaplateau te bepalen. Bijgevolg was ∠TFRA postoperatief een van de meest betrouwbare 

hoeken met zowel een intra- als een interobserver ICC boven de 0,99. 

De STL-bestanden van de knieprothese werkten de metaalartefacten natuurlijk niet volledig weg. 

Deze artefacten bemoeilijken het nauwkeurig bepalen van de femorale epicondylen en de sulcus 
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medialis, waardoor er postoperatief de grootste variabiliteit gevonden wordt bij het bepalen van 

de condylar twist angle en de posterior condylar angle (totale ICC = 0,88 in het 3D-model; 0,79 

resp. 0,65 in PACS).  

Ondanks bovenstaande moeilijkheden kan toch gesteld worden dat de metingen in dit onderzoek 

zowel betrouwbaar als valide zijn en dus gebruikt kunnen worden in verder onderzoek naar het 

verband tussen het alignement van de totale knieprothese en de patiënt ‘outcomes’: 

 De varus/valgushoek is zowel pre- als postoperatief het meest betrouwbaar met alle  intra- en 

interobserver ICC’s boven de 0,98.  

 Postoperatief is ook ∠TFRA een heel betrouwbare hoek. Preoperatief is deze hoek minder 

betrouwbaar, maar met een intra-observer ICC van 0,71 en een interobserver ICC van 0,76 was 

de variabiliteit nog steeds substantieel. De totale ICC is echter maar matig (0,58). 

 Ten slotte kan ook de rotatie van de femurcomponent (∠CTA en ∠PCA) betrouwbaar bepaald 

worden met preoperatief een totale ICC variërend tussen 0,66 en 0,84. Postoperatief variëren 

deze waarden tussen 0,65 en 0,88. De betrouwbaarheid bij het bepalen van de rotatie van de 

femurcomponent is preoperatief groter in PACS, maar postoperatief groter in het 3D-model. 

Deze ICC’s liggen in lijn met resultaten van eerder onderzoek, voor zover dit beschikbaar is. Dit 

is het geval, zowel bij de 2D-meting van HKA [52], als bij de 2D- en 3D-meting van CTA en 

PCA [77-79] en bij de 3D-meting van FTPA en STPA [78]. Het valt op dat in de literatuur 

behoorlijk wat variatie te merken is tussen de gerapporteerde ICC’s. 

In de studie werd ook vastgesteld dat het meten van de rotatie van de femurcomponent voor de 

operatie heel gelijkaardige resultaten opleverde op de 2D-slides in vergelijking met de metingen 

in 3D. De statistische analyse gaf geen significante verschillen aan tussen beide. Postoperatief 

werd er meer verschil gezien (met bij ∠CTA een ‘borderline missed significance’ van p= 0,055). 

Dit kan te verklaren zijn door de storende metaalartefacten postoperatief, die zowel in 2D als in 

3D het bepalen van de epicondylen en de sulcus medialis bemoeilijken, waardoor de metingen 

mogelijks minder nauwkeurig gebeuren. Ook wordt er in het 3D-model gebruik gemaakt van STL-

files van de protheses, waardoor de posterieure condylaire lijn veel nauwkeuriger bepaald kan 

worden in 3D dan in 2D. Aangezien geen significant verschil werd aangetoond en er slechts kleine 

verschillen zijn tussen 2D en 3D, menen de onderzoekers dat de verschillen tussen beide methoden 

preoperatief te klein zijn om relevant te zijn voor de kliniek. Zoals eerder gezegd, hangt het 

uiteindelijk alignement van de prothese daarenboven niet enkel af van het bepalen van het 

alignement voor de operatie en is het nog niet geweten of een verschil in alignement van een graad 

of minder merkbare verschillen geeft in de kliniek. Bij het bepalen van het postoperatief 

alignement geven de onderzoekers wel hun voorkeur aan de metingen in het 3D-model, aangezien 

hier grotere verschillen gevonden worden. 
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De varus-valgushoek van het onderste lidmaat werd in deze studie preoperatief op drie 

verschillende manieren gemeten. De spreiding in de waarden van deze hoek is groter als de patiënt 

rechtstaat. Bij rechtstaan wordt de knie namelijk belast, waardoor de varus-valgushoek in een knie 

met artrose vergroot. Het is minder waarschijnlijk dat de spreiding kan verklaard worden door een 

verschillende rotatie van het onderbeen in liggende versus in staande positie, aangezien Kannan 

et al. aangetoond hebben dat exorotatie de varus-valgushoek niet significant verandert op een 

staande RX zolang het been niet geplooid wordt. [80] Statistische significante verschillen werden 

gevonden tussen de metingen in 3D en de metingen in 2D, maar niet tussen de twee meetmethoden 

in 2D. Ook eerder onderzoek van Babazadeh et al. en Burghardt et al. naar de correlatie tussen de 

metingen van ∠HKA op een staande RX en deze op een coronale snede resp. de ‘scout view’ van 

een CT-scan gaf aan dat deze sterk correleerden met elkaar. [52, 53] Er wordt dus besloten dat de 

positie van de patiënt (staand of liggend) slechts een beperkte invloed heeft op ∠HKA en dat beide 

metingen bijgevolg inwisselbaar zijn. Er is wel een significant verschil met de metingen in 3D. 

Bij het preoperatief alignement is het opvallend dat de tibia in deze studie gemiddeld in ongeveer 

4° exorotatie staat ten opzicht van het femur, terwijl Victor et al. op kadavers een gemiddelde 

waarde van 0,8° endorotatie uitkwam. [63] Het is niet geweten of dit verschil te wijten is aan 

toeval aangezien het in beide studies om relatief kleine patiëntengroepen gaat, of dat het verklaard 

kan worden door de wisselwerking van artrose met deze hoek. De resultaten in de onderdelen waar 

vergeleken wordt met de patiëntresultaten wijzen er eerder op dat er wel degelijk een verband is 

tussen artrose en deze hoek. Men kan zich ook vragen stellen over de betrouwbaarheid van 

∠TFRA, aangezien deze hoek afhangt van de rotatie van de tibia en dus de positie van de patiënt. 

De onderzoekers menen echter dat deze hoek toch betrouwbaar is aangezien de patiënten in 

extensie in de scanner liggen en de tibia dan maar beperkt kan roteren ten opzichte van het femur. 

De voeten van de patiënt worden daarenboven gefixeerd in 10° endorotatie, wat de beweging van 

de tibia ten opzichte van het femur nog verder beperkt. 

4.3 Patiëntresultaten 

Ondanks de kleine patiëntenpopulatie werden toch reeds verschillende significante verbanden 

gevonden. Zo scoort de patiënt na de operatie beter op symptomen, activiteiten van het dagelijks 

leven en tevredenheid, indien de femurprothese volgens ∠PCA binnen het referentie-interval 

geplaatst wordt dan wanneer hij meer in exorotatie staat. Voorts heeft de patiënt meer pijn en een 

lagere levenskwaliteit indien de tibiaprothese in meer dan twee graden exorotatie staat ten opzichte 

van de femurprothese.  

Analoog wordt bij het vergelijken van de verandering in alignement met de resultaten van de 

patiënt na de operatie, de nefaste invloed van te veel exorotatie bij het plaatsen van de 
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femurprothese opgemerkt: de patiënt heeft significant meer symptomen, is minder tevreden en 

kan zijn activiteiten van het dagelijks leven minder goed uitvoeren indien de femurcomponent 

meer dan 3° extra in exorotatie staat in vergelijking met de stand voor de operatie. De patiënt is 

ook minder tevreden indien de tibiaprothese na de operatie meer dan 3° extra in endorotatie staat 

ten opzicht van de femurprothese in vergelijking met de situatie voor de operatie. 

Dit sluit aan bij de algemene tendens die opgemerkt werd bij het verschil tussen het alignement 

voor en na de operatie: over het algemeen werd er beter gescoord indien het verschil in ∠PCA en 

∠CTA minder dan drie graden is, terwijl er bij ∠HKAx en ∠TFRA beter gescoord werd indien 

het verschil groter was dan drie graden. Ook indien de verbetering in patiëntresultaten in 

beschouwing genomen werd, werd dezelfde tendens opgemerkt. De onderzoekers verklaren dit 

door de verschillende wisselwerking tussen artrose en deze vier hoeken: artrose zou dan weinig 

invloed hebben op de rotatie van de femurcomponent (waardoor dit alignement best zo goed 

mogelijk bewaard blijft na de operatie), maar zou een grotere invloed hebben op ∠HKAx en 

∠TFRA. Tevens kan het zijn dat grotere afwijkingen in deze hoeken sneller aanleiding geven tot 

artrose en men dus een voorgeselecteerde patiëntenpopulatie heeft waarbij de preoperatieve hoek 

ver ligt van de referentiewaarde. Hierdoor moeten deze hoeken (veel) gewijzigd worden tijdens 

de operatie om een goed alignement en dus ook optimale patiëntresultaten te bekomen. 

De symptomen en de functionaliteit van de patiënt verbeteren het meest indien er weinig veranderd 

wordt aan het alignement volgens ∠CTA, vooral meer dan drie graden extra exorotatie is nefast. 

Daarentegen verbeteren de symptomen en de tevredenheid van de patiënt het meest als er veel 

veranderd wordt aan de varus-valgushoek van het onderste lidmaat, vooral bij de correctie van een 

valgushoek naar een varushoek. De levenskwaliteit van de patiënt stijgt voorts ook meer als er een 

groter verschil zit in ∠TFRA, in het bijzonder bij meer dan drie graden extra endorotatie. 

Naast bovenstaande vergelijkingen, waarbij de patiënt werd ingedeeld in twee of drie groepen al 

naargelang zijn alignement, werd het verband tussen het alignement en de patiëntresultaten ook 

telkens onderzocht via lineaire en kwadratische regressies. Ook hier werden al een heleboel 

significante regressies behaald, deze verklaarden de totale variatie meestal voor 35 à 45% wat een 

heel mooi resultaat is. Dit wijst op de belangrijke invloed van het alignement op de 

patiëntresultaten. Het uiteindelijk doel van deze regressies (vooral van de kwadratische) is om 

waarden op te stellen waarbij de resultaten van de patiënt optimaal zijn. 

  



 
53 

 

 

4.4 Relevantie voor de kliniek 

1. Voor het plaatsen van een knieprothese bepaalt de chirurg vaak het alignement van de knie om 

zo een optimaal alignement na de operatie te behalen. De metingen waarop de chirurg zich 

baseert zijn vaak nog niet uitgebreid onderzocht en gevalideerd. Aan deze tekortkoming komt 

dit onderzoek tegemoet. Er is gebleken dat de metingen die gebruikt werden in deze studie, 

betrouwbaar zijn en dus verder gebruikt kunnen worden in de klinische praktijk. 

2. Uit de resultaten is voorts ook gebleken dat de metingen op een axiale snede van een CT-

scan of in het 3D-model gelijkwaardig zijn bij het bepalen van de rotatie van de 

femurcomponent (∠PCA en ∠CTA) voor de operatie. Dit houdt in dat als men in de kliniek 

deze rotatie op een van de twee manieren meet, het meten van de hoek op de andere manier 

overbodig is. Zo werkt men bij het plaatsen van een TKP met behulp van computernavigatie 

met een 3D-model van de knie. Als men hierbij de hoeken meet op het 3D-model, dan moet 

men ze niet meer nameten in PACS. Dit geldt ook andersom: als men nu in de kliniek deze 

hoeken meet in PACS, dan hoeven ze niet meer nagemeten te worden in het 3D-model. Hierbij 

zijn meteen ook de metingen die gebeuren bij computernavigatie technieken gevalideerd. 

3. Na de operatie is de situatie anders. Hier was de statistische analyse slechts net niet significant 

bij ∠CTA (p = 0,055) en ook de spreiding bij het verschil tussen de meting in 2D en 3D is 

duidelijk groter na de operatie. Na de operatie heeft de methode op het 3D-model dus de 

voorkeur ten opzichte van de metingen in 2D. 

4. Bij het meten van de varus-valgushoek van het onderste lidmaat (∠HKA) is de meting op de 

‘scout view’ van de CT-scan gelijkwaardig aan de meting op een staande ‘full leg’-RX. In de 

kliniek wordt nu vaak beide genomen: een CT-scan om het rotationeel alignement van de 

femurcomponent te bepalen en een ‘full leg’-RX om de varus-valgushoek te bepalen. Dit 

onderzoek toont echter aan dat men geen RX meer moet nemen van een patiënt als men 

bij die patiënt reeds een CT-scan genomen of gepland heeft. In deze gevallen kan er dus 

een foto met bijhorende stralingsbelasting en kosten uitgespaard worden. Dit is een belangrijke 

conclusie met een directe impact in de kliniek. 

5. Er wordt ook opgemerkt dat de patiënt het in het algemeen beter stelt na de operatie 

indien de TKP binnen de referentiewaarden geplaatst wordt (voor ∠PCA en ∠TFRA). 

6. Tijdens de operatie verandert men best niet al te veel aan de rotatie van de 

femurcomponent, terwijl de hoeken ∠HKAx en ∠TFRA net veel veranderd moeten 

worden om de beste resultaten te behalen, zolang deze hoeken maar binnen het referentie-

interval staan na de operatie. 
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7. Het feit dat de patiënten het beter stellen indien de prothese binnen de referentiewaarden 

gestoken wordt, valideert de huidige referentiewaarden en chirurgische technieken. Zo 

plaatst men de tibiaprothese momenteel in neutrale postitie, maar dit was niet gesteund op 

wetenschappelijk onderzoek. In deze studie blijkt dat de patiëntresultaten effectief beter zijn 

als de tibiaprothese in neutrale positie geplaatst wordt, waardoor deze chirurgische techniek 

gevalideerd wordt. 

8. Bij de rotatie van de femurcomponent wordt opgemerkt dat te veel exorotatie nadelig is 

voor de patiënt. Dit is een opmerkelijk resultaat, aangezien men de TKP tot nu toe vooral niet 

in te veel endorotatie wil steken en te veel exorotatie als minder relevant wordt aanzien. Als 

men met andere woorden twijfelt over het aantal graden waarin men de prothese zal steken, is 

men momenteel eerder geneigd om wat extra exorotatie te nemen zodat er zeker geen 

endorotatie bekomen wordt. Deze studie toont echter aan dat dit niet noodzakelijk de beste 

strategie is omdat ook extra exorotatie nefast is voor de patiëntresultaten. De onderzoekers 

willen dan ook het belang van het plaatsen van de femurprothese binnen de 

referentiewaarden benadrukken. 

4.5 Conclusie 

Op basis van de goede betrouwbaarheid van de metingen, kon de invloed van het alignement van 

de totale knieprothese op de patiëntresultaten bestudeerd worden. Er bleek dat niet enkel ‘outliers’, 

maar ook kleinere verschillen in het alignement, een invloed hebben op deze resultaten. Hoewel 

deze studie nog zal verder gezet worden, kunnen er nu toch al enkele algemene conclusies 

getrokken worden: 

- De totale knieprothese wordt best binnen de referentiewaarden geplaatst. 

- De rotatie van de femurcomponent wijkt postoperatief best niet te veel af van deze preoperatief. 

- Aan de rotatie van de tibiacomponent ten opzichte van de femurcomponent en de varus-

valgushoek van het onderste lidmaat mag daarentegen wel veel gewijzigd worden, zolang deze 

postoperatief maar binnen de referentiewaarden staan. 

- Opmerkelijk is dat te veel exorotatie van de femurprothese slecht is voor de 

patiëntresultaten. Tot nu toe was dit voornamelijk geweten van endorotatie. 

Ten slotte wordt ook nog opgemerkt dat preoperatief het meten van de rotatie van de 

femurcomponent op een axiale snede van de CT-scan gelijkwaardig is aan het meten op het 3D-

model en dat het niet meer nodig is om een ‘full leg’-RX te nemen om de varus-valgushoek van 

het onderste lidmaat te meten indien men al een CT-scan plant. 
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6 Bijlagen 

Bijlage 1: KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score) PREOPERATIEF 

 
Instructies: Deze vragenlijst vraagt naar uw mening over uw knie. Deze informatie helpt ons 
na te gaan hoe u zich voelt over uw knie en hoe goed u in staat bent om uw normale 
dagelijkse activiteiten uit te voeren. Beantwoord elke vraag door één hokje aan te kruisen. 
Wanneer u twijfelt over de beantwoording van een vraag, kruis dan de best mogelijke optie 
aan. 
 
Symptomen 
Denkt u bij het beantwoorden van deze vragen aan symptomen en problemen van uw knie 
gedurende de afgelopen week. 
 
S1. Was uw knie gezwollen? 
Nooit  zelden  soms  vaak  voortdurend 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
S2. Heeft u een knarsend gevoel in uw knie, klikkende of andere geluiden uit uw knie 
gehoord? 
Nooit  zelden  soms  vaak  voortdurend 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
S3. Gebeurde het dat uw knie even vast bleef steken of helemaal op slot zat? 
Nooit  zelden  soms  vaak  voortdurend 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
S4. Kon u uw knie helemaal strekken? 
Voortdurend vaak  soms  zelden  nooit 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
S5. Kon u uw knie helemaal buigen? 
Voortdurend vaak  soms  zelden  nooit 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
Stijfheid 
Onderstaande vragen betreffen de gewrichtsstijfheid die u heeft ervaren in de knie gedurende 
de afgelopen week. Met stijfheid bedoelen we het gevoel dat uw gewricht minder soepel 
beweegt. 
 
S6. Hoe ernstig was de gewrichtsstijfheid van de knie ’s morgens direct na het wakker 
worden? 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
S7. Hoe ernstig was de gewrichtsstijfheid van de knie later op de dag, na zitten liggen of 
rusten? 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 
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Pijn 
P1. Hoe vaak heeft u pijn aan uw knie? 
Nooit  elke maand elke week elke dag altijd 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
Welke mate van kniepijn heeft u de afgelopen week ervaren tijdens de volgende activiteiten? 
 
P2. Draaien op een belaste knie 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
P3. De knie helemaal strekken 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
P4. De knie helemaal buigen 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
P5. Lopen op een vlakke ondergrond 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
P6. Trap oplopen of aflopen 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
P7. ’s Nachts in bed 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
P8. Zitten of liggen 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
P9. Rechtop staan 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
Functioneren in het dagelijks leven 
Onderstaande vragen betreffen uw dagelijks functioneren. Wilt u voor elk van de 
onderstaande activiteiten aangeven hoeveel moeite u de afgelopen week heeft ervaren 
tijdens deze activiteiten vanwege uw knie. 
 
A1. Trap aflopen 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A2. Trap oplopen 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 
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A3. Opstaan vanuit een stoel 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A4. Staan 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A5. Bukken naar de grond/iets oppakken van de grond 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A6. Lopen op een vlakke ondergrond 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A7. Instappen / uitstappen uit een auto 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A8. Winkelen 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A9. Sokken / kousen aantrekken 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A10. Opstaan vanuit bed 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A11. Sokken / kousen uittrekken 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A12. In bed liggen 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A13. In / uit bad gaan 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A14. Zitten 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A15. Gaan zitten / opstaan van het toilet 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 
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A16. Zware huishoudelijke activiteiten (zware dozen tillen, de vloer schrobben etc) 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A17. Lichte huishoudelijke werkzaamheden (koken, stoffen etc) 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
Functioneren in vrije tijd en sport 
De volgende vragen gaan over uw lichamelijke functioneren tijdens recreatieve/ sportieve 
activiteiten. Geef aan hoeveel moeite u heeft ervaren op grond van uw knieklachten in de 
afgelopen week bij de volgende activiteiten 
Sp1. Op uw hurken zitten 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
Sp2. Hardlopen 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
SP3. Springen 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
Sp4. Draaien op een belaste knie 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
Sp5. Knielen 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
Kwaliteit van leven 
Q1. Hoe vaak wordt u aan uw knie herinnerd? 
Nooit  elke maand elke week elke dag altijd 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
Q2. Heeft u uw manier van leven veranderd om uw knie te ontzien? 
totaal niet  iets  matig  grotendeels totaal 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
Q3. In welke mate kunt u op uw knie vertrouwen? 
Totaal  grotendeels matig  iets  totaal niet 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
Q4. Hoe groot zijn uw problemen met de knie in het algemeen? 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 
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Bijlage 2: KSS (Knee Society Scoring System) PREOPERATIEF 

 
DEMOGRAFISCHE INFORMATIE (in te vullen door de patiënt) 

1. Datum vandaag   Datum in te vullen als  2. Geboortedatum 

//      // 
 

 
3. Lengte (in cm)   4. Gewicht (in kg)  5. Geslacht 

       ◯ man ◯ vrouw  

 
6. Zijde van de aangetaste knie   

◯ links   ◯ rechts   

 

 
7. Etniciteit 

◯ blank  ◯ Aziatisch  ◯ Andere      ◯ Zwart 

 

◯ Arabisch/Midden-Oosten  ◯ Noord-Afrikaans    ◯ Zuid-Amerikaans   

 
8. Vul de verwachte operatiedatum en chirurg in van uw knieoperatie 

Datum     Naam van de chirurg 

//  
(vul datum in zoals volgt: dd/mm/jj) 
 

 
9. Gaat het hier om een eerste  knieprothese of  een heringreep? 

◯ eerste knieprothese  ◯ heringreep 

 

 
(In te vullen door de chirurg) 
 
10. Charnley Functie Classificatie  (gebruik onderstaande code) 

 
A Unilaterale knieartrose C1 TKP, maar artrose ander gewricht   
   bemoeilijkt de gang 
     

B1 Unilaterale TKP, controlaterale knieartrose C2 TKP, maar medische aandoening 
   bemoeilijkt de gang 

 

B2 Bilaterale TKP C3 Unilaterale of bilaterale TKP met  
   unilaterale of bilaterale THP 

Als beide knieën zullen geopereerd worden, gebruik 

voor elke knie een afzonderlijk formulier 
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OBJECTIEVE KNIE PARAMETERS  (in te vullen door de chirurg) 

ALIGNEMENT 
 
1. Alignement: gemeten op staande RX (Anatomisch Alignement) max 25 punten 

 Neutraal:  2-10 graden valgus (25 punten) 
 Varus: < 2 graden valgus (-10 punten) 
 Valgus: > 10 graden valgus (-10 punten) 
 

 
INSTABILITEIT 

 
2. Mediale / laterale instabiliteit: gemeten in volledige extensie  max 15 punten 

 Geen    (15 punten) 
 Weinig of < 5mm   (10 punten) 
 Matig of 5mm   (5 punten) 
 Ernstige of > 5mm  (0 punten) 
 
3. Anterieure / posterieure instabiliteit: gemeten op 90°   max 10 punten 

 Geen    (10 punten) 
 Matig < 5mm   (5 punten) 
 Ernstige > 5mm   (0 punten) 
 

 
BEWEEGLIJKHEID  

 
4. Beweeglijkheid (1 punt voor elke 5°) 

 Deducties 

  Flexie contractuur (passief)      minpunten 
  1-5 graden   (-2 punten) 
  6-10 graden   (-5 punten) 
  11-15 graden   (-10 punten) 
  > 15 graden   (-15 punten) 
 
  Extensie lag (actief)       minpunten 
  <10 graden   (-5 punten) 
  10-20 graden   (-10 punten) 
  > 20 graden   (-15 punten) 
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SYMPTOMEN (in te vullen door de patiënt) 
 
1. Pijn tijdens het wandelen op een vlakke ondergrond     
          (10 – score) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   

Geen       Uitgesproken 
 
2. Pijn bij trappenlopen of bergop      (10 – score) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   

Geen        Uitgesproken 
 
3. Voelt de knie ‘normaal’ aan?      (5 punten) 

◯ altijd (5 punten) ◯ soms (3 punten) ◯ nooit (0 punten)   

 
 

    Totaal punten (maximaal 25 punten) 
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TEVREDENHEID  
 
1. Hoe tevreden bent u momenteel over de ernst van de kniepijn wanneer u zit? (8 punten) 

◯ zeer tevreden ◯ tevreden ◯ neutraal ◯ ontevreden ◯ zeer ontevreden

 (8 punten)  (6 punten)  (4 punten)  (2 punten)        (0 punten) 

2. Hoe tevreden bent u momenteel over de ernst van de kniepijn  wanneer u in bed ligt? (8 
punten)  

◯ zeer tevreden ◯ tevreden ◯ neutraal ◯ ontevreden ◯ zeer ontevreden

 (8 punten)  (6 punten)  (4 punten)  (2 punten)        (0 punten) 

3. Hoe tevreden bent u momenteel over afwezigheid van kniepijn wanneer u uit bed stapt? 
(8 punten)   

◯ zeer tevreden ◯ tevreden ◯ neutraal ◯ ontevreden ◯ zeer ontevreden

 (8 punten)  (6 punten)  (4 punten)  (2 punten)        (0 punten) 

4. Hoe tevreden bent u momenteel over de functie van de knie tijdens licht huishoudelijk 
werk ? (8 punten) 

◯ zeer tevreden ◯ tevreden ◯ neutraal ◯ ontevreden ◯ zeer ontevreden

 (8 punten)  (6 punten)  (4 punten)  (2 punten)        (0 punten) 

5. Hoe tevreden bent u momenteel met de functie van uw knie tijdens vrijetijdsactiviteiten? 
(8 punten) 

◯ zeer tevreden ◯ tevreden ◯ neutraal ◯ ontevreden ◯ zeer ontevreden

 (8 punten)  (6 punten)  (4 punten)  (2 punten)        (0 punten) 
 

    Totaal punten (maximaal 40 punten) 
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VERWACHTINGSPATROON VAN DE PATIENT (in te vullen door de patiënt) 
 
Wat verwacht u na uw knieoperatie? 

1. Verwacht u dat de totale knieoperatie de pijn zal wegnemen?  (5 punten) 

◯ nee, helemaal niet   (1 punt) 
◯ ja, een klein beetje  (2 punten) 
◯ ja, een beetje   (3 punten) 
◯ ja, in beperkte mate  (4 punten) 
◯ ja, heel veel   (5 punten) 
 
2. Verwacht u dat de totale knieoperatie u zal helpen tijdens uw   (5 punten) 
 dagelijkse activiteiten? 

◯ nee, helemaal niet   (1 punt) 
◯ ja, een klein beetje  (2 punten) 
◯ ja, een beetje   (3 punten) 
◯ ja, in beperkte mate  (4 punten) 
◯ ja, heel veel   (5 punten) 
 
3. Verwacht u dat de totale knieoperatie u zal helpen tijdens vrijetijds-of  (5 punten) 

sportactiviteiten?  

◯ nee, helemaal niet   (1 punt) 
◯ ja, een klein beetje  (2 punten) 
◯ ja, een beetje   (3 punten) 
◯ ja, in beperkte mate  (4 punten) 
◯ ja, heel veel   (5 punten) 
 

      Totaal punten (maximaal 15 punten) 
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FUNCTIONELE ACTIVITEITEN (in te vullen door de patiënt) 
 

                                                    WANDELEN EN STAAN                                (30 PUNTEN) 
 
1. Kan u wandelen zonder hulpmiddelen?      (0 punten) 
 (een wandelstok, krukken of een rolstoel) 

◯ ja ◯ nee 
 
2. Indien nee, welke hulpmiddelen gebruikt u?     (-10 punten) 

◯ rolstoel   ◯ looprekje   ◯ 2 krukken ◯ 1 kruk 
 (-10 punten)  (-8 punten)    (-8 punten) (-4 punten) 
 
◯ 2 wandelstokken  ◯ 1 wandelstok   ◯ kniebrace 
 (-6 punten)    (-4 punten)     (-2 punten) 
 
◯ andere:  
 
3. G ebruikt u deze hulpmiddelen omwille van uw knieklachten?   (0 
punten) 

◯ ja ◯ nee 
 
4. Hoelang kan u rechtstaan met of zonder hulpmiddelen alvorens te moeten gaan zitten 
omwille van hinder aan de knie?   (15 punten) 
  

◯ onmogelijk    ◯ 0-5 min     ◯ 6-15 min  
 (0 punten)     (3 punten)      (6 punten) 

◯ 16-30 min    ◯ 31-60 min     ◯ meer dan 1 uur 
 (9 punten)     (12 punten)     (15 punten) 

 
5. Hoelang kan u wandelen met of zonder hulpmiddelen alvorens te moeten stoppen 
omwille van hinder aan de knie?   (15 punten) 
  

◯ onmogelijk    ◯ 0-5 min     ◯ 6-15 min  
 (0 punten)     (3 punten)      (6 punten) 

◯ 16-30 min    ◯ 31-60 min     ◯ meer dan 1 uur 
 (9 punten)     (12 punten)     (15 punten) 

 

      
Totaal punten (maximaal 30)  
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STANDAARDACTIVITEITEN                           (30 punten)     
 

Hoezeer hindert de knie u tijdens de 
volgende activiteiten? 
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 5 4 3 2 1 0   

1. Wandelen op een effen ondergrond ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

2. Draaibeweging op uw been ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

3. Trappen op of afgaan ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

4. Rechtkomen uit een zetel zonder 
armleuning 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 

5. In en uit een auto stappen ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

6. Zijwaarts stappen ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

      
Totaal punten (maximaal 30 punten) 

 
 
 
ZWAARDERE ACTIVITEITEN                        (25 punten)     

1. Een ladder opklimmen ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

2. Een boodschappentas 250m ver dragen  ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

3. Diep door de benen buigen ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

4. Knielen ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

5. Lopen ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

      
Totaal punten (maximaal 25 punten) 
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OVERIGE KNIEACTIVITEITEN                           (15 punten)     
 
Duid de drie voor u meest belangrijke activiteiten in onderstaande lijst aan.  
(Gelieve geen andere activiteiten bij te schrijven) 
 
Recreatiesctiviteiten     Fitness 

◯ Zwemmen      ◯ Krachttraining 
◯ Golfen (18 holes)     ◯ Leg extension 
◯ Fietsen (>30 min)     ◯ Step 
◯ Tuinieren      ◯ Hometrainer/Spinning 
◯ Bowling      ◯ Leg press 
◯ Raketsporten (tennis, squash,...)   ◯ Joggen 
◯ Wandelen      ◯ Aerobic 
◯ Dansen/ballet     ◯ Crosstrainer 
◯ Dansen/ballet 
◯ Yoga/Stretching     
 
Schrijf de drie aangeduide activiteiten in de onderstaande vakken  
 

Hoezeer hindert de knie u tijdens elk  van  
deze activiteiten? 
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ACTIVITEIT (schrijf hieronder de 3 
gekozen activiteiten uit bovenstaande 

lijst) 
5 4 3 2 1 0  

 

 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

        
      Totaal punten (maximaal 15 punten) 
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Bijlage 3: KOOS (Knee injury and Osteoarthritis Outcome Score) POSTOPERATIEF 

 
Instructies: Deze vragenlijst vraagt naar uw mening over uw knie. Deze informatie helpt ons 
na te gaan hoe u zich voelt over uw knie en hoe goed u in staat bent om uw normale 
dagelijkse activiteiten uit te voeren. Beantwoord elke vraag door één hokje aan te kruisen. 
Wanneer u twijfelt over de beantwoording van een vraag, kruis dan de best mogelijke optie 
aan. 
 
Symptomen 
Denkt u bij het beantwoorden van deze vragen aan symptomen en problemen van uw knie 
gedurende de afgelopen week. 
 
S1. Was uw knie gezwollen? 
Nooit  zelden  soms  vaak  voortdurend 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
S2. Heeft u een knarsend gevoel in uw knie, klikkende of andere geluiden uit uw knie 
gehoord? 
Nooit  zelden  soms  vaak  voortdurend 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
S3. Gebeurde het dat uw knie even vast bleef steken of helemaal op slot zat? 
Nooit  zelden  soms  vaak  voortdurend 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
S4. Kon u uw knie helemaal strekken? 
Voortdurend vaak  soms  zelden  nooit 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
S5. Kon u uw knie helemaal buigen? 
Voortdurend vaak  soms  zelden  nooit 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
Stijfheid 
Onderstaande vragen betreffen de gewrichtsstijfheid die u heeft ervaren in de knie gedurende 
de afgelopen week. Met stijfheid bedoelen we het gevoel dat uw gewricht minder soepel 
beweegt. 
 
S6. Hoe ernstig was de gewrichtsstijfheid van de knie ’s morgens direct na het wakker 
worden? 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
S7. Hoe ernstig was de gewrichtsstijfheid van de knie later op de dag, na zitten liggen of 
rusten? 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
Pijn 
P1. Hoe vaak heeft u pijn aan uw knie? 
Nooit  elke maand elke week elke dag altijd 

□1  □2  □3  □4  □5 
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Welke mate van kniepijn heeft u de afgelopen week ervaren tijdens de volgende activiteiten? 
 
P2. Draaien op een belaste knie 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
P3. De knie helemaal strekken 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
P4. De knie helemaal buigen 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
P5. Lopen op een vlakke ondergrond 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
P6. Trap oplopen of aflopen 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
P7. ’s Nachts in bed 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
P8. Zitten of liggen 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
P9. Rechtop staan 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
Functioneren in het dagelijks leven 
Onderstaande vragen betreffen uw dagelijks functioneren. Wilt u voor elk van de 
onderstaande activiteiten aangeven hoeveel moeite u de afgelopen week heeft ervaren 
tijdens deze activiteiten vanwege uw knie. 
 
A1. Trap aflopen 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 

A2. Trap oplopen 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A3. Opstaan vanuit een stoel 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 
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A4. Staan 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A5. Bukken naar de grond/iets oppakken van de grond 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A6. Lopen op een vlakke ondergrond 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A7. Instappen / uitstappen uit een auto 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A8. Winkelen 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A9. Sokken / kousen aantrekken 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A10. Opstaan vanuit bed 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A11. Sokken / kousen uittrekken 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A12. In bed liggen 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A13. In / uit bad gaan 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 

A14. Zitten 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A15. Gaan zitten / opstaan van het toilet 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 
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A16. Zware huishoudelijke activiteiten (zware dozen tillen, de vloer schrobben etc) 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
A17. Lichte huishoudelijke werkzaamheden (koken, stoffen etc) 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
Functioneren in vrije tijd en sport 
De volgende vragen gaan over uw lichamelijke functioneren tijdens recreatieve/ sportieve 
activiteiten. Geef aan hoeveel moeite u heeft ervaren op grond van uw knieklachten in de 
afgelopen week bij de volgende activiteiten 
Sp1. Op uw hurken zitten 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
Sp2. Hardlopen 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
SP3. Springen 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
Sp4. Draaien op een belaste knie 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
Sp5. Knielen 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
Kwaliteit van leven 
Q1. Hoe vaak wordt u aan uw knie herinnerd? 
Nooit  elke maand elke week elke dag altijd 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
Q2. Heeft u uw manier van leven veranderd om uw knie te ontzien? 
totaal niet  iets  matig  grotendeels totaal 

□1  □2  □3  □4  □5 

 

Q3. In welke mate kunt u op uw knie vertrouwen? 
Totaal  grotendeels matig  iets  totaal niet 

□1  □2  □3  □4  □5 

 
Q4. Hoe groot zijn uw problemen met de knie in het algemeen? 
Geen  gering  matig  veel  erg veel 

□1  □2  □3  □4  □5 
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Bijlage 4: KSS (Knee Society Scoring System) POSTOPERATIEF 

 

DEMOGRAFISCHE INFORMATIE  

1. Datum vandaag   Datum in te vullen als  2. Geboortedatum 

//      // 
 

 
3. Lengte (in cm)   4. Gewicht (in kg)  5. Geslacht 

       ◯ man ◯ vrouw

  
 
6. Zijde van de geopereerde knie   

◯ links ◯ rechts   

 
7. Etniciteit 

◯ blank  ◯ Aziatisch  ◯ Andere      ◯ Zwart 

 

◯ Arabisch/Midden-Oosten   ◯ Noord-Afrikaans   ◯ Zuid-Amerikaans   

 
8. Vul de operatiedatum en chirurg in van uw knieoperatie 

Datum     Naam van de chirurg 

//  
(vul datum in zoals volgt: dd/mm/jj) 
 

 
9. Ging het hier om een eerste  knieprothese of  een heringreep? 

◯ eerste knieprothese  ◯ heringreep 

Als beide knieën geopereerd werden, gebruik voor 

elke knie een afzonderlijk formulier 
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SYMPTOMEN  
 
1. Pijn tijdens het wandelen op een vlakke ondergrond    
  (10 – score) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

   

Geen       Uitgesproken 
 
2. Pijn bij trappenlopen of bergop      (10 – score) 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1
0 

   

Geen        Uitgesproken 
 
3. Voelt de knie ‘normaal’ aan?      (5 punten) 

◯ altijd (5 punten) ◯ soms (3 punten) ◯ nooit (0 punten)   

 
 

    Totaal punten (maximaal 25 punten) 
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TEVREDENHEID  
 
1. Hoe tevreden bent u momenteel over de ernst van de kniepijn wanneer u zit?  
(8 punten) 

◯ zeer tevreden ◯ tevreden ◯ neutraal ◯ ontevreden ◯ zeer ontevreden

 (8 punten)  (6 punten)  (4 punten)  (2 punten)        (0 punten) 

2. Hoe tevreden bent u momenteel over de ernst van de kniepijn  wanneer u in bed 
ligt? (8 punten)  

◯ zeer tevreden ◯ tevreden ◯ neutraal ◯ ontevreden ◯ zeer ontevreden

 (8 punten)  (6 punten)  (4 punten)  (2 punten)        (0 punten) 

3. Hoe tevreden bent u momenteel over afwezigheid van kniepijn wanneer u uit bed 
stapt? (8 punten)   

◯ zeer tevreden ◯ tevreden ◯ neutraal ◯ ontevreden ◯ zeer ontevreden

 (8 punten)  (6 punten)  (4 punten)  (2 punten)        (0 punten) 

4. Hoe tevreden bent u momenteel over de functie van de knie tijdens licht 
huishoudelijk werk ? (8 punten) 

 

◯ zeer tevreden ◯ tevreden ◯ neutraal ◯ ontevreden ◯ zeer ontevreden

 (8 punten)  (6 punten)  (4 punten)  (2 punten)        (0 punten) 

5. Hoe tevreden bent u momenteel met de functie van uw knie tijdens 
vrijetijdsactiviteiten? (8 punten) 

◯ zeer tevreden ◯ tevreden ◯ neutraal ◯ ontevreden ◯ zeer ontevreden
 (8 punten)  (6 punten)  (4 punten)  (2 punten)        (0 punten) 
 

    Totaal punten (maximaal 40 punten) 
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VERWACHTINGSPATROON VAN DE PATIENT  
 
In vergelijking met je verwachtingen voor je totale knieoperatie: 

1. Mijn verwachtingen voor pijnvermindering waren…  (5 punten) 

◯ te hoog – ik ben veel slechter dan ik dacht    (1 punt) 
◯ te hoog – ik ben slechter dan ik dacht     (2 punten) 
◯ juist – mijn verwachtingen werden ingelost    (3 punten) 
◯ te laag – ik ben beter dan ik dacht      (4 punten) 
◯ te laag – ik ben veel beter dan ik dacht    (5 punten) 
 
2. Mijn verwachtingen voor het kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten waren…  
        (5 punten) 
◯ te hoog – ik ben veel slechter dan ik dacht    (1 punt) 
◯ te hoog – ik ben slechter dan ik dacht     (2 punten) 
◯ juist – mijn verwachtingen werden ingelost    (3 punten) 
◯ te laag – ik ben beter dan ik dacht      (4 punten) 
◯ te laag – ik ben veel beter dan ik dacht    (5 punten) 
 
3. Mijn verwachtingen voor het kunnen uitvoeren van vrijetijd- of sportactiviteiten 
waren….        (5 punten) 
◯ te hoog – ik ben veel slechter dan ik dacht    (1 punt) 
◯ te hoog – ik ben slechter dan ik dacht     (2 punten) 
◯ juist – mijn verwachtingen werden ingelost    (3 punten) 
◯ te laag – ik ben beter dan ik dacht      (4 punten) 
◯ te laag – ik ben veel beter dan ik dacht    (5 punten) 
 

      Totaal punten (maximaal 15 punten) 
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FUNCTIONELE ACTIVITEITEN  
 
                                                    WANDELEN EN STAAN                                (30 PUNTEN) 

 
1. Kan u wandelen zonder hulpmiddelen?      (0 punten) 
 (een wandelstok, krukken of een rolstoel) 

◯ ja ◯ nee 
 
2. Indien nee, welke hulpmiddelen gebruikt u?     (-10 punten) 

◯ rolstoel   ◯ looprekje   ◯ 2 krukken   ◯ 1 kruk 
 (-10 punten)  (-8 punten)    (-8 punten)  (-4 punten) 
 
◯ 2 wandelstokken  ◯ 1 wandelstok   ◯ kniebrace 
 (-6 punten)    (-4 punten)     (-2 punten) 
 
◯ andere:  
 
3. Gebruikt u deze hulpmiddelen omwille van uw knieklachten?   (0 punten) 

◯ ja ◯ nee 
 
4. Hoelang kan u rechtstaan met of zonder hulpmiddelen alvorens te moeten gaan zitten 
omwille van hinder aan de knie?   (15 punten) 
  

◯ onmogelijk    ◯ 0-5 min     ◯ 6-15 min  
 (0 punten)     (3 punten)     (6 punten) 

◯ 16-30 min    ◯ 31-60 min    ◯ meer dan 1 uur 
 (9 punten)     (12 punten)    (15 punten) 

 
5. Hoelang kan u wandelen met of zonder hulpmiddelen alvorens te moeten stoppen 
omwille van hinder aan de knie?   (15 punten) 
  

◯ onmogelijk    ◯ 0-5 min     ◯ 6-15 min  
 (0 punten)     (3 punten)     (6 punten) 

◯ 16-30 min    ◯ 31-60 min    ◯ meer dan 1 uur 
 (9 punten)     (12 punten)    (15 punten) 

 

      
Totaal punten (maximaal 30 punten) 
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STANDAARDACTIVITEITEN                           (30 punten)     
 

Hoezeer hindert de knie u tijdens de 
volgende activiteiten? 

G
e

e
n

 l
a

s
t 

L
ic

h
t 

M
a

ti
g

 

E
rg

 

Z
e
e

r 
e

rg
 

O
n

m
o

g
e
li
jk

  
 

(o
m

w
il
le

 v
a
n

 d
e
 k

n
ie

) 

Ik
 d

o
e
 d

it
 n

o
o

it
 

 

 5 4 3 2 1 0   

1. Wandelen op een effen ondergrond ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

2. Draaibeweging op uw been ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

3. Trappen op of afgaan ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

4. Rechtkomen uit een zetel zonder 
armleuning 

◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ 
 

5. In en uit een auto stappen ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

6. Zijwaarts stappen ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

      
Totaal punten (maximaal 30 punten) 

 
 
 
ZWAARDERE ACTIVITEITEN                        (25 punten)     

1. Een ladder opklimmen ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

2. Een boodschappentas 250m ver dragen  ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

3. Diep door de benen buigen ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

4. Knielen ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

5. Lopen ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

      
Totaal punten (maximaal 25 punten)  
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OVERIGE KNIEACTIVITEITEN                           (15 punten)     
 
Duid de drie voor u meest belangrijke activiteiten in onderstaande lijst aan.  
(Gelieve geen andere activiteiten bij te schrijven) 
 
Recreatiesctiviteiten     Fitness 

◯ Zwemmen      ◯ Krachttraining 
◯ Golfen (18 holes)     ◯ Leg extension 
◯ Fietsen (>30 min)     ◯ Step 
◯ Tuinieren      ◯ Hometrainer/Spinning 
◯ Bowling      ◯ Leg press 
◯ Raketsporten (tennis, squash,...)   ◯ Joggen 
◯ Wandelen      ◯ Aerobic 
◯ Dansen/ballet     ◯ Crosstrainer 
◯ Dansen/ballet 
◯ Yoga/Stretching     
 
Schrijf de drie aangeduide activiteiten in de onderstaande vakken  
 

Hoezeer hindert de knie u tijdens 
elk  van  deze activiteiten? 

N
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) 

 

ACTIVITEIT (schrijf hieronder de 3 
gekozen activiteiten uit 

bovenstaande lijst) 
5 4 3 2 1 0 

 

 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

 ◯ ◯ ◯ ◯ ◯ ◯  

        
Totaal punten (maximaal 15 punten) 
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Bijlage 5: Grafieken horend bij de absolute vergelijking 

1. Categorische vergelijking 

Van de significante resultaten bij de postoperatieve vergelijking tussen de patiëntresultaten en het 

alignement (tabel 14 en 15) wordt hieronder telkens de boxplot gegeven. 

 

 
Figuur 22 Boxplot van de invloed van PCA op de symptomen van de patiënt (KOOS) 

 

 
Figuur 23 Boxplot van de invloed van PCA op de ADL van de patiënt 
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Figuur 24 Boxplot van de invloed van PCA op de tevredenheid van de patiënt 

 
Figuur 25 Boxplot van de invloed van TFRA op de pijn van de patiënt 

 
Figuur 26 Boxplot van de invloed van TFRA op de levenskwaliteit van de patiënt 
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2. Regressie 

De significante regressies bij de postoperatieve vergelijking tussen de patiëntresultaten en het 

alignement (tabel 16) worden hieronder voorgesteld met behulp van een scatterplot. 

 
Figuur 27 Regressie tussen CTA en de symptomen van de patiënt (KOOS) 

 
Figuur 28 Regressie tussen CTA en de symptomen van de patiënt (KSS) 
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Figuur 29 Regressie tussen PCA en de symptomen van de patiënt (KOOS) 

 
Figuur 30 Regressie tussen PCA en de symptomen van de patiënt (KSS) 
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Figuur 31 Regressie tussen TFRA en de pijn van de patiënt 

 
Figuur 32 Regressie tussen TFRA en de ADL van de patiënt 
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Figuur 33 Regressie tussen TFRA en de levenskwaliteit van de patiënt 

 
Figuur 34 Regressie tussen TFRA en de functionaliteit van de patiënt 
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Figuur 35 Regressie tussen STPA en de symptomen van de patiënt (KOOS) 
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Bijlage 6: Grafieken horend bij de relatieve vergelijking met de patiëntresultaten na 

de operatie 

1. Categorische vergelijking 

Van de significante resultaten bij de vergelijking tussen de postoperatieve patiëntresultaten en het 

verschil tussen het alignement voor en na de operatie (tabel 18 en 19) wordt hieronder telkens de 

boxplot gegeven. 

 

 
Figuur 36 Boxplot van de invloed van het verschil in CTA op de symptomen van de patiënt (KOOS) 

 

 
Figuur 37 Boxplot van de invloed van het verschil in CTA op de tevredenheid van de patiënt 
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Figuur 38 Boxplot van de invloed van het verschil in PCA op de symptomen van de patiënt (KOOS) 

 
Figuur 39 Boxplot van de invloed van het verschil in PCA op de ADL van de patiënt 

 
Figuur 40 Boxplot van de invloed van het verschil in PCA op de tevredenheid van de patiënt 
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Figuur 41 Boxplot van de invloed van het verschil in TFRA op de levenskwaliteit van de patiënt 

 

 

Figuur 42 Boxplot van de invloed van het verschil in TFRA op de tevredenheid van de patiënt 

 

2. Regressie 

De significante regressies bij de vergelijking tussen de postoperatieve patiëntresultaten en het 

verschil tussen het alignement voor en na de operatie (tabel 20) worden hieronder voorgesteld met 

behulp van een scatterplot. 
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Figuur 43 Regressie tussen het verschil in CTA en de symptomen van de patiënt (KOOS) 

 
Figuur 44 Regressie tussen het verschil in PCA en de symptomen van de patiënt (KOOS) 
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Figuur 45 Regressie tussen het verschil in HKAx en de symptomen van de patiënt (KOOS) 

 
Figuur 46 Regressie tussen het verschil in TFRA en de pijn van de patiënt 
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Figuur 47 Regressie tussen het verschil in TFRA en de ADL van de patiënt 

 
Figuur 48 Regressie tussen het verschil in TFRA en de levenskwaliteit van de patiënt 
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Figuur 49 Regressie tussen het verschil in TFRA en de functionaliteit van de patiënt 
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Bijlage 7: Grafieken horend bij de relatieve vergelijking met de verbetering in 

patiëntresultaten 

1. Categorische vergelijking 

Van de significante resultaten bij de vergelijking tussen de verbetering in patiëntresultaten en het 

verschil tussen het alignement voor en na de operatie (tabel 21 en 22) wordt hieronder telkens de 

boxplot gegeven. 

 

 
Figuur 50 Boxplot van de invloed van het verschil in CTA op de verbetering in symptomen (KOOS) 

 

 
Figuur 51 Boxplot van de invloed van het verschil in CTA op de verbetering in functionaliteit 
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Figuur 52 Boxplot van de invloed van het verschil in HKAx op de verbetering in symptomen (KOOS) 

 
Figuur 53 Boxplot van de invloed van het verschil in HKAx op de verbetering in tevredenheid 

 
Figuur 54 Boxplot van de invloed van het verschil in TFRA op de verbetering in levenskwaliteit 
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2. Regressie 

De significante regressies bij de vergelijking tussen de verbetering in patiëntresultaten en het 

verschil tussen het alignement voor en na de operatie (tabel 23) worden hieronder voorgesteld met 

behulp van een scatterplot. 

 
Figuur 55 Regressie tussen het verschil in CTA en de verbetering in symptomen (KOOS) 

 
Figuur 56 Regressie tussen het verschil in CTA en de verbetering in functionaliteit 
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Figuur 57 Regressie tussen het verschil in PCA en de verbetering in symptomen (KOOS) 

 
Figuur 58 Regressie tussen het verschil in PCA en de verbetering in functionaliteit 
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Figuur 59 Regressie tussen het verschil in HKAx en de verbetering in symptomen (KOOS) 

 
Figuur 60 Regressie tussen het verschil in HKAx en de verbetering in tevredenheid 
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Figuur 61 Regressie tussen het verschil in TFRA en de verbetering in pijn 

 
Figuur 62 Regressie tussen het verschil in TFRA en de verbetering in ADL 
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Figuur 63 Regressie tussen het verschil in TFRA en de verbetering in levenskwaliteit 

 
Figuur 64 Regressie tussen het verschil in TFRA en de verbetering in functionaliteit 


