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DDH

Heupdysplasie: 
Developmental
Disorder of the Hip

Kinderen via 
consultatiebureau-arts, 
huisarts, kinderarts

Na screening 
(LO, echo of X) 
diagnose DDH

Behandeling

Luxabel: gipsbroek

Stug: open repositie of 

tractie, waarna gipsbroek
Pavlik



De kinderknie



Knieblessures bij kinderen 

NHG standaard 
M66 Traumatische Knieproblemen

Combinatie volwassenen en kinderen

Contusie en distorsie, kruis- en 

collateralebandletsel, meniscusletsel, 

patellaluxatie, kniefractuur, 

indicatie rontgenfoto van de knie.

NIET: kraakbeenletsels, 

botkneuzingen, PLC letsel, 

patellapeesrupturen



Knieletsel

Incidentie 4-6/1000/jr

Meniscusletsel 2/1000/jr

Oorzaak sportletsel

Verhoogd risico op artrose

Contusie/distorsie gr 1: 
enkele weken klachtenvrij



Kernboodschappen NHG standaard

• Meeste traumatische knieklachten gunstig beloop, behandeling huisarts

• Klachtenbeloop en functiebeperking van de knie belangrijker dan LO voor beleid

• Meerwaarde MRI door huisarts niet aangetoond

• Indicaties directe doorverwijzing zijn: 
vermoeden #, slotstand, patellaluxatie met ernstige klachten

3100



Aard trauma

Direct trauma: 
contusie/bone
bruise/wond/fractuur

Zijdelings inwerkende kracht: 
collateraal band letsel, 
combinatie

Exorotatie/valgus letsel: VKB

Dashboard letsel: AKB

Rotatie icm flexie: 
meniscus letsel

Flexie/valgus: patella luxatie 



Anamnese

Aard trauma+ omstandigheden

Belastbaarheid

Pijn

Zwelling 

Slotklachten

Instabiliteit

Verplaatsing knieschijf

Dagelijkse belemmeringen

VG



Lichamelijk onderzoek

Inspectie: zwelling, verkleuring, 
standsafwijking, belastbaarheid

Palpatie: danse patellaire, locatie 
drukpijn, asdrukpijn, ROM, pijn of 
instabiliteit van MCL bij lichte 
flexie

In ziekenhuis aangevuld met:
� Collateraalband testen
� Kruisband testen
� Dial test
� Meniscus testen
� Pf testen
� Heup



Aanvullend onderzoek

Meestal niets

X alleen bij uitsluiten fractuur

(Ottawa regels: onbelastbaar na trauma en geen 
4 stappen in spreekkamer, gelokaliseerde drukpijn 
patella of fibulakopje, onmogelijk flexie tot 90 gr, 
leeftijd 55jr of ouder)

Geen punctie!

In het ziekenhuis op indicatie aangevuld met:
� MRI
� CT
� Echo



Adviezen

� Verwacht gunstig beloop

� Rust, krukken, belasten ogv pijn

� Evt ijs/zwachtel, onvoldoende 
wetenschappelijke onderbouwing

� Oefenen, evt fysiotherapie 

� PCM/evt met NSAID

� Controle 1 a 2 weken

� Verwijzing bij aanhoudende klachten

In ziekenhuis op indicatie aangevuld met 

� Brace/gips

� OK 



Voorste kruisband letsel

Ziekenhuis:

� Bepalen begeleidend letsel

� Oordeel OK indicatie

� Uitleg oude knie in jong lichaam

� ARTROSE

Zwelling binnen enkele uren

Niet/nauwelijks belastbaar

Exo/valgus letsel

Unhappy triad

OK indicatie bij combinatie kraakbeen/meniscus letsel

Prognose volgens NHG standaard gunstig, eerste lijn houden



Collateraal band letsel

Meestal MCL

Behandelen vanaf gr 2

6 weken scharnierbrace FROM 24/7

Operatief overwegen bij kapselruptuur, 
avulsie, begeleidend letsel

Oefentherapie



Meniscus letsel

Flexie/rotatie letsel

Slotknie

Hydrops

Pijn gewrichtsspleet

Waarde meniscus testen?

Wanneer opereren?



Patella luxatie 

Exorotatie lichte flexie 

Sportbeoefening

Predisponerende factoren:
Valgus beenas, vergrote TTD, trochlea dysplasie, 
patella alta, hypermobiliteit

Fysiotherapie

Brace/gips

Operatie



Eminentia fractuur

Afhankelijk van mate van verplaatsing conservatief of operatief behandelen



Segond Fractuur
>75% combi VKB lesies!



Zeldzame letsels

Meisje 11 jaar 

LET

SEH distorsie, DV

Retour oordeel ortho

Avulsie strekapparaat

Anatomisch herstel

Volledig functieherstel



Preventie



Regelmatig voorkomende andere 
knieproblematiek bij kinderen

NHG standaard niet-traumatische knieklachten (bij kinderen en 
adolescenten M65, met volwassenen M67 samengevoegd)

� Patellofemoraal pijnsyndroom

� Jumper’s knee

� Osgood Schlatter

� (Artrose, bursitis prepatellare en iiliotibiale bandsyndroom nvt)

Kernboodschappen:

Meeste knieproblemen voorlichting en adviezen

Pijn knie kinderen en adolescenten: activiteiten verminderen die pijn uitlokken



Richtlijnen

Anamnese en lichamelijk onderzoek komen 
sterk overeen met traumatische knie aandoening.

Aanvullend onderzoek alleen lab en X 
bij verdenking osteomyelitis/OCD/maligniteit

Alarmsypmtomen:

Acuut, rustpijn, zwelling, warmte, roodheid, 
bewegingsbeperking, koorts: cave bacteriele
arthritis



Patellofemoraal pijnsyndroom/apexitis patellae

� Pijn patellaregio zonder aanwijzing voor andere aandoeningen

� Toename klachten bij traplopen, fietsen, lange tijd zelfde houding, flexie knieen en 
neemt af bij rust/strekken

� Langdurig klachten beloop (40% na 6 jaar nog klachten)

Apexitis patellae: 
pijn onderrand patella, vooral na piekbelasting (springen), 
kan ook proximale patellapool of tuberositas betreffen. Insertietendinopathie. 
Gunstiger beloop dan pfps, duidelijker sportgerelateerd.

Advies HA: belasting en belastbaarheid afstemmen. Evt oefentherapie. 
Tapen, steunzolen en shockwave niet aanbevolen. 
Evt analgeticum. Co na 4-6 w.

Verwijzing: onvoldoende herstel: fysiotherapeut. 
Orthopedisch chirurg alleen bij verdenking andere oorzaak klachten.



Osgood Schlatter

� Pijn en zwelling 
tuberositas tibiae

� Apofysitis

� Enkele maanden tot enkele 
jaren klachten

� Zwelling blijvend

� Als uitgegroeid soms nog 
last van “corpus liberum”



Bakerse cyste

� Synoviale cyste

� Vrijwel nooit secundair vanuit knie

� Vrijwel nooit symptomatisch

� Spontane regressie >95% 3-25 mnd

� Grote recidief kans bij ingrijpen



Wanneer verwijzen?

� Niet belastbaar

� Forse hydrops

� Instabiliteit

� Progressief of persisterend pijnlijk

� Verdenking bacteriele arthritis

� Twijfel diagnose

Eventueel telefonisch of per email overleg 

Wanneer niet verwijzen:

Patellofemoraal pijnsyndroom anders dan oordeel



Specifieke vragen van huisartsen



Welk kinderorthopedie boek 
kan ik als huisarts 
het beste gebruiken?



Klompvoeten

� Sinds 2015 landelijke richtlijn klompvoeten

� Behandeling in klompvoet centra

� Sinds termijn echo’s meestal al bekend

� Niet bekend: oordeel lokaal orthopedisch 
chirurg op dag 1 na geboorte

� Trias van spits, varus, adductie

Behandeling: 

� Gipsen (Ponseti) gevolgd door voetabductie brace 

� evt APV, 

� of volledig chirurgisch



Intoeing gait

Loopt met voeten naar binnen

Struikelt vaak

Oorzaken 3 niveaus 



Toeing in 

Niveau 1

Metatarsus adductus:
Voorvoet staat t.o.v. 
achtervoet naar binnen

Vanaf geboorte
Meest duidelijk bij start 
lopen

90% reduceerbaar: 
spontane correctie

10% rigide: dan 
gipsredressies/laarsbeugel

Cave combinatie met 
supinatie: metatarsus varus



Toeing in

Niveau 2

Endotorsie tibiae

Patellae recht naar voren, 
voeten naar binnen

Meest voorkomend tussen 
2-4 jr, Li>Re

Meestal correctie voor 
4e jaar

Extreem: contrarotatie 
systeem voor de nacht

Derotatie osteotomie mn bij 
eenzijdig extreem probleem



Toeing in 

Niveau 3:

Versterkte endorotatie heupen

Tenen en patellae wijzen naar binnen

Onderzoek in buikligging: vanaf 4 jaar 
endo=exo, meestal 100gr opgeteld

Endorotatie meer dan 70gr: 
toeing in, TV zit

80% spontane correctie 

Lijkt valgus beenas en compensatie 
met platvoet

Soms compensatoir exotorsie tibiae
(patellae naar binnen)

OK: derotatie op 2 niveaus meestal 
geindiceerd. Geen cosmetiek!

valgus beenas en compensatie 
met platvoet

compensatoir exotorsie tibiae



Curly Toe

Combinatie flexie en rotatie

Familiair

Alleen behandelen bij klachten/schoeiproblematiek

Ip alleen flexoren tenotomie

Cave: bij correctie rotatie grote ingreep!



Tenenloper
� Vanaf begin lopen

� Beiderzijds

� 40% familiair

� Meestal bij opwinding/afleiding

� Afwezige of beperkte dorsaalflexie, cave
spitsvoet

� Cave levendige reflexen/clonus: 
encephalopathie; en bij eenzijdige tenenloop

� Verwijzing 3e levensjaar

Laarsbeugel in de nacht voor 1 a 2 jaar

Evt na gipsredressie bij spits

PM APV na 5e jaar 



Scoliose

Samenwerking YSL/EMC Scoliose Team

Definitie: 
1 of meer zijwaartse verkrommingen 
van meer dan 10gr van de wervelkolom

Niet-structurele scoliose 
verdwijnt bij buktest

Hanneke van West



Scoliose

Congenitaal: aanlegstoornissen, progressief

Secundair: (RIP, postoperatief)

Idiopathisch: 2-3% vanaf 10jr, familiair (18-30%)  

enkel/dubbel, compensatoir, rotatie (torsie)

Infantiel: 85% spontane regressie

Juveniel (3-10jr): meestal re-convex

Adolescent: komt vaakst voor, meestal tussen 
10-20 gr, boven 20 gr progressie 70%

Bij hoek > 60 gr: cardiopulmonaal klachten en 
progressie na uitgegroeid



Scoliose: aanvullend onderzoek

Aanvullend onderzoek:

� X wervelkolom statiek PA, 
lateraal

� (Cobb/convexiteit, 
balans, cong afw, 
spondylolisthesis, 
Risser stadium)

• Evt X hand, MRI 
wervelkolom, CT 
(cong afw)

• Icc kindergeneeskunde 



Scoliose anamnese/lichamelijk onderzoek

• Ontdekking

• Pijn

• Snelheid progressie

• Neurologie

• VG

• Familie anamnese

• Dagelijks leven

• Groei fase

• (Psychisch)

Inspectie (BMI, cafe au lait, 
dimples etc)

Statiek: bekkenstand, BLV, pelvic
tilt, schouderblad, balans loodlijn, 
scoliose; lordose/kyfose, balans

ROM, Adams test, neuromusculair 
onderzoek, hypermobiliteit

Oorzaken evt. niet idiopathische 
oorzaak.



Behandeling scoliose

Conservatief

Observatie 4-6mnd

Brace: va Cobb 25gr en 
verwachte groei 
(menarche<6mnd,Risser 0-2, 
apex curve>Th8), 23/24 uur 
tot uitgegroeid, af voor sport

Fysiotherapie alleen bij 
klachten

Operatief: Cobb>50grConservatief




