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Cartilage
Bonedarm huid         bot              lever hart          kraakbeen hersenen

hoog laagmogelijkheid tot zelf-reparatie / -herstel
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Artrose vs. kraakbeendefect

1. 2.

3.
4.
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Risicofactoren artrose

algemeen biomechanica belasting
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gewrichts-

sparend

Prothese: dé oplossing?

50 jaar 65 jaar 80 jaar



Prothese: dé oplossing?



Behandeling kraakbeendefecten: factoren die een rol spelen



Behandeling kraakbeendefecten: factoren die een rol spelen

Grootte defect

Diepte (ICRS)

Begrenzing

Locatie



Behandeling kraakbeendefecten: factoren die een rol spelen

Instabiliteit (VKB, MCL)

Meniscus

Kraakbeen overzijde

Artrose

Grootte defect

Diepte (ICRS)

Begrenzing

Locatie



Behandeling kraakbeendefecten: factoren die een rol spelen

Beenas: varus / valgus

Patellasporing en -positie

Instabiliteit (VKB, MCL)

Meniscus

Kraakbeen overzijde

Artrose

Grootte defect

Diepte (ICRS)

Begrenzing

Locatie



Behandeling kraakbeendefecten: factoren die een rol spelen

Geslacht

Leeftijd

BMI

Sport

Werk

Voorgeschiedenis

Compliance

Nabehandeling
Beenas: varus / valgus

Patellasporing en -positie

Instabiliteit (VKB, MCL)

Meniscus

Kraakbeen overzijde

Artrose

Grootte defect

Diepte (ICRS)

Begrenzing

Locatie



Behandelopties: de 3 R’s

1. Regenerate

- beenmergstimulatie

- celtherapie

2. Replace

- mozaïekplastiek

- mini-implantaat

3. Repair

- minced cartilage

- hedgehog



Expertisecentra kraakbeenherstel / gewrichtssparende klinieken

• 4 centra

• Kliniek, onderwijs, wetenschap

• Standpunt behandeling NOV

• Periodiek overleg



Beenmergstimulatie: microfracture

• Chondraal

• <2 cm2

• <40 jaar

• 6 wk krukken



Celtherapie: autologe chondrocyten transplantatie (ACT)

• 2-staps procedure

• Oogsten kraakbeen

• Opkweken (7 weken)

• Verwerken in bolletjes (spheres)

• Terugplaatsing



Celtherapie: autologe chondrocyten transplantatie (ACT)

Bronnen:

- Siebold 2015, Second-look assessment after

- Sumida 2021, Good healing potential
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• Fijnmalen geoogst kraakbeen

• Vermengen met autologe bloedproducten

• Aanbrengen
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Replace: osteochondral transfer system (OATS) / mozaïekplastiek
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Repair: minced cartilage
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Begeleidende behandelingen

• Instabiliteit aanpakken: bijv. VKB-reconstructie +/- ALL of MCL-reconstructie

• Beenas corrigeren: bijv. valgiserende tibiakoposteotomie
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Bedankt voor uw aandacht!

dr. Tim Boymans

orthopedisch chirurg MUMC+

t.boymans@mumc.nl


