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Ruim 2 miljoen Nederlanders hebben reuma,
waarbij artrose het meest voorkomt. Reuma
beperkt je – thuis, op school, op het werk. Door
ernstige pijn en vermoeidheid, beschadigde
spieren en gewrichten die moeilijk bewegen. Men-
sen met reuma willen maar een ding: genezen.
ReumaNederland werkt keihard aan een toekomst

zonder reuma en een beter leven met reuma
vandaag. Er komen steeds betere behandelingen.
Nieuwe doorbraken liggen in het verschiet. Uw
fi nanciële steun maakt het mogelijk om fors in
wetenschappelijk onderzoek te investeren. En zo
steeds dichter bij de oplossing te komen. Daar
gaan wij voor. Helpt u mee?

Wat is reuma?
Reuma is een verzamelnaam voor meer dan 

honderd aandoeningen aan of rondom het 

gewricht die niet veroorzaakt zijn door letsel 

of een ongeval. Reumatische aandoeningen 

kunnen globaal worden onderverdeeld in:

• Artrose
• Osteoporose
• Jeugdreuma
• Ontstekingsreuma (bijv. RA)
• Jicht
• Fibromyalgie

Onze missie: samen naar een beter leven met reuma
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Als dank voor uw donatie van € 25 euro of meer krijgt u dit handboek (44 pagina’s) gratis thuisge-
stuurd. Het handboek informeert u over artrose, de gevolgen ervan, de behandelmogelijkheden en 
de manieren om ermee om te gaan. 

Ga naar https://reumanederland.nl/handboekartrose en maak gebruik van dit tijdelijke aanbod. 
1) Vul uw gegevens in én het 16-cijferige betalingskenmerk van uw gift (staat op de acceptgirokaart). 
 Per donatie van € 25 ontvangt u één Handboek artrose. 
2) Na verwerking en controle van uw donatie, ontvangt u het handboek uiterlijk binnen vier weken 
 op het opgegeven postadres. Heel hartelijk dank voor uw gift!
Deze actie loopt tot 6 december 2019. 

Gratis ‘Handboek voor mensen 
met artrose’ bij uw donatie

Kris Voeten (47 jaar), heeft een 
kniedistractie ondergaan.

Bent u verwezen voor een 
kniedistractie?

U heeft misschien gehoord dat deze 
behandeling in een beperkt aantal 
ziekenhuizen mogelijk is. 

Heeft u vragen over de behandeling van uw 
knieklachten of wilt u weten of kniedistrac-
tie voor u geschikt is? Bespreek dit dan met 
uw orthopedisch chirurg. 

“Onze uitdaging is om een veel grotere groep mensen met 
knieartrose effectief te kunnen behandelen. Het doel: een 
gewrichtsprothese langdurig uitstellen en dus de eigen knie langer 
behouden. We hopen deze doorbraak te realiseren.” 

Help mee om meer mensen met knieartrose effectief te behandelen.

“Vóór mijn operatie gaf ik mijn knie een 3 en nu is het een 8+. 
Daar ben ik hartstikke blij mee.”

“Toen ik 31 was, kreeg ik fl ink last van mijn 
knie. Ik heb betaald voetbal gespeeld bij NAC 
Breda en daardoor is het volgens mij gekomen. 
Op de foto’s zagen ze bot op bot, er zat geen 
kraakbeen meer. De arts wilde een behande-
ling zo lang mogelijk uitstellen, want voor een 
knieprothese was ik te jong. Lopen ging steeds 
moeilijker, een trap afkomen lukte bijna niet 
meer en na een halfuurtje in de stad met mijn 
vrouw kwam ik doodmoe thuis. Ik had steeds 
meer pijnstillers nodig.” 

De pijn is grotendeels weg

“Anderhalf jaar geleden vertelde mijn arts over 
de nieuwe techniek van kniedistractie. Dat zag 
ik wel zitten en vorig jaar zomer is de operatie 

uitgevoerd. Op de plek waar de pennen mijn 
been ingingen heb ik wel ontstekingen gehad, 
dat was minder. Maar met antibiotica is dat 
weer helemaal goed gekomen. Na 6 weken 
ging het frame eraf en toen moest ik nog zo’n 
twee maanden revalideren. Op scans hebben ze 
gezien dat er weer kraakbeen is gevormd en dat 
blijkt nog verder te kunnen aangroeien. De pijn 
is grotendeels weg, al is het nog niet helemaal 
100 procent. Vóór mijn operatie gaf ik mijn knie 
een 3 en nu is het een 8+. Daar ben ik hartstikke 
blij mee. 

“Ik was echt heel chagrijnig toen ik pijn had, ook 
naar mijn vrouw toe. Nu heb ik veel meer energie 
en ben ik weer een vrolijke man. Ik ben nog wel 
voorzichtig, maar hoop toch dat ik binnenkort 
weer een balletje kan trappen.” 

Deze behandeling heeft voor mij heel goed 
gewerkt. Daarom moeten ze doorgaan met 
onderzoek om meer mensen met artrose te 
kunnen helpen.” 

Als dank voor uw donatie van € 25 euro of meer krijgt u dit handboek (44 pagina’s) gratis thuisge-

Handboek voor 
mensen met 
ARTROSE 
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“Een grotere groep mensen met 
knieartrose effectief behandelen. 
Dat is het doel van dit onderzoek.” 

Onderzoek naar de werking van de artrosepleister 
in combinatie met kniedistractie. 

Steeds meer actieve veertigers en vijftigers hebben problemen met hun knie door 
artrose. Trappen lopen gaat moeilijk, lange afstanden afl eggen lukt niet meer en 
er zijn steeds meer pijnstillers nodig. Voor een knieprothese moet je vaak wach-
ten tot je 65 jaar bent vanwege de beperkte levensduur van de prothese. Die gaat 
gemiddeld zo’n 15 jaar mee. Wat nu als je jonger bent? 

Er is sinds kort een alternatief: kniedistractie. 
Een nieuwe behandeling, mede mogelijk ge-
maakt door jarenlange steun van ReumaNeder-
land. Toch is de techniek niet voor iedereen ge-
schikt. Ondertussen wordt er hard gewerkt aan 
de ontwikkeling van de injecteerbare artrose-
pleister. Kniedistractie kan helpen om het effect 
van die artrosepleister te vergroten. We vragen 
de bedenkers van beide technieken wat ze met 
die combinatie precies voor ogen hebben. 

Een zo groot mogelijke groep op maat 
behandelen

Prof. dr. Floris Lafe-
ber (UMC Utrecht) is 
samen met een 
collega de bedenker 
van de kniedistrac-
tie. “Dit is nu een 
bewezen behandel-
methode die een 
knieprothese lang-
durig kan uitstellen. 

Maar niet iedereen heeft baat bij een distractie. 
Daarom willen we de artrosepleister en knie-

distractie bij elkaar brengen omdat ze elkaar 
mogelijk kunnen versterken. De basisgedachte 
hierachter is dat we een grotere groep patiënten 
op maat willen kunnen behandelen. Dat hopen 
we in dit onderzoek te kunnen aantonen.”

Effectief en effi ciënt

Dr. Roel Custers 
(orthopedisch chi-
rurg UMC Utrecht) 
beaamt dat. “Het 
zou mooi zijn als we 
met deze combinatie 
meer mensen met 
knieartrose van hun 
klachten af kunnen 
helpen. Beide 

behandelingen kunnen we in principe tijdens 
één ingreep uitvoeren, wat nauwelijks extra 
belastend is voor de patiënt.” 

De kracht van de combinatie

Waarom niet alleen de artrosepleister voor de 
behandeling van knieartrose? De bedenker, prof. 

Wat is de ultieme uitkomst? 
Floris Lafeber: “ We willen nu uitvinden waarom 
distractie bij de ene patiënt beter werkt dan bij 
de andere. Als we dat weten, kunnen we een be-
handeling op maat toepassen. Die kan bestaan 
uit alleen kniedistractie, alleen de artrosepleis-
ter of een combinatie van beide technieken. We 
hebben bijvoorbeeld al gemeten dat bepaalde 
stoffen in de gewrichtsvloeistof heel duidelijk 

veranderen tijdens de kniedistractie. We denken 
dat die een belangrijke rol spelen in het her-
stelproces van het kraakbeen. Wanneer iemand 
niet geschikt is voor een kniedistractie, zouden 
we die stoffen dus in de artrosepleister kunnen 
stoppen. Dan kunnen we voor specifi eke groe-
pen patiënten de behandeling op maat maken 
door de juiste stoffen toe te voegen. Die moeten 
het kraakbeen dan laten herstellen.” 

dr. Marcel Karperien (UTwente), licht toe: “Als je 
alleen met de pleister aan de slag zou gaan bij 
grote defecten aan het gewricht, dan zou de gel 
eruit gewreven kunnen worden door beweging 
en belasting. In combinatie met distractie blijft 
de artrosepleister op z’n plek en kan zo beter 
zijn werk doen. Bij kleinere defecten aan het 

gewricht zou de artrosepleister wel op zichzelf 
kunnen staan, mits er nog voldoende kraakbeen 
rondom het defect zit. 
Waar het om gaat is dat we uiteindelijk met 
de combinatie van de artrosepleister en knie-
distractie meer mensen op maat willen behan-
delen.”

Wat is kniedistractie?

Tijdens een operatie plaatst de chirurg pennen 
in het boven- en onderbeen. Daaraan wordt een 
speciaal frame vastgemaakt. Met de schroefjes 
aan het frame wordt de knie een klein stukje 
uit elkaar getrokken. In de ontstane ruimte kan 
dan in 6 weken tijd het kraakbeen gaan herstel-
len. Door dit herstelproces zal er in de maanden 
daarna weer nieuw kraakbeen aangroeien.

Bekijk het fi lmpje van Floris Lafeber over 
kniedistractie op  bit.ly/fl oris-kniedistractie
Bekijk ook het vragenuurtje 

over kniedistractie met dr. Roel Custers op 
 bit.ly/roel-vragenuurtje

Hoe werkt de artrosepleister?

De artrosepleister bestaat uit een vloeibare gel 
die via een kijkoperatie wordt ingespoten op de 
beschadigde plek in het gewricht. De pleister 
helpt het kraakbeen weer herstellen. Uiteinde-
lijk lost de uitgeharde pleister op en neemt het 
nieuwe kraakbeen zijn eigen functie weer over. 

Bekijk het fi lmpje over de artrosepleister op 
 bit.ly/marcel-artrosepleister

Marcel Karperien: “Onze grote uitdaging 
is om een veel grotere groep mensen 
met defecten aan de knie effectief te 
kunnen behandelen. Met als doel om 
de eigen knie langer te behouden en een 
gewrichtsprothese langdurig uit te stellen. 
Dat zou voor de patiënt een uitkomst zijn. 
Dit onderzoek moet ons hierop het 
antwoord geven.”  

Prof. dr. Marcel Karperien 
(Universiteit Twente)  

Wat is artrose?

KNIE MET ARTROSE

Het dij- en scheenbeen drukken 
pijnlijk tegen elkaar op de plaatsen waar 
het kraakbeen is verdwenen. De combi-

natietherapie beoogt het artroseprobleem 
op twee manieren aan te pakken.

GEZONDE KNIE

Door de aanwezigheid van kraakbeen 
is er een duidelijke gewrichtsspleet te zien 
op de foto en worden dij- en scheenbeen uit 
elkaar gehouden. Het gewricht kan soepel 

en pijnloos bewegen.

dijbeen

gewrichtsspleet

scheenbeen

Een voorbeeld van een knie met een kniedistractor waarbij de vloeibare gel wordt ingespoten (combinatietherapie).
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