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Capita selecta

Luxatie van totaleheupprothese; risicofactoren en behandeling
m.van der grinten en j.a.n.verhaar
Jaarlijks worden in Nederland ruim 16.000 heupprothesen geplaatst. Naar schatting zullen 500 daarvan tenminste eenmaal luxeren (figuur 1). Voor de patiënten is
dit een ingrijpende en vervelende gebeurtenis: zij verliezen het vertrouwen in het nieuwe kunstgewricht en de
kwaliteit van leven gaat achteruit.
Een luxatie is zeker de eerste jaren de meest voorkomende complicatie van een totaleheupprothese. In latere jaren wordt de aseptische loslating de meest voorkomende complicatie. In de literatuur loopt het luxatiepercentage uiteen van 0,4 tot 8,7% bij patiënten die voor
het eerst een totaleheupoperatie hebben ondergaan en
van 5 tot 20% bij patiënten na een revisieoperatie.1-7
Ongeveer de helft van de patiënten krijgt na behandeling geen nieuwe luxatie en de andere helft van de patiënten krijgt één of meer reluxaties, waarvoor uiteindelijk de meerderheid een tweede operatie ondergaat.8-10
Kan een duidelijke oorzaak voor de luxatie worden gevonden, dan kan een succespercentage (geen nieuwe
luxatie) van 70-80% worden bereikt na operatie. Is de
oorzaak minder duidelijk, dan vallen de resultaten tegen.11-13 De oorzaken van luxaties kunnen worden onderverdeeld in patiëntgebonden factoren, operatietechniek en gebruikt implantaat.
risicofactoren voor het ontstaan van
luxatie
Patiëntgebonden risicofactoren
Een aantal kenmerken van patiënten is gecorreleerd
met een verhoogde kans op het ontstaan van een luxatie: vrouwelijk geslacht, hogere leeftijd (met name de
daarbij optredende aandoeningen), overmatig alcoholgebruik en verschillende preoperatieve aandoeningen.
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samenvatting
– Van de primaire totaleheupprothesen luxeert 0,4-8,7%. Na
revisie luxeert 5-20%.
– Het risico van luxatie is groter bij een hogere leeftijd, vrouwelijk geslacht, comorbiditeit en overmatig alcoholgebruik.
– Voor de operatietechniek zijn de benadering van de heup en
de ervaring van de chirurg van belang. De anterieure benadering geeft de minste luxaties, maar een nadeel van deze benadering is dat patiënten na de operatie vaker mank lopen.
– Ook het gekozen implantaat beïnvloedt de luxatiekans.
Naarmate de kop kleiner is, moet de hals smaller zijn. Verder
moet het femur niet te dicht bij het bekken komen te staan.
Eventueel kan men een cup gebruiken met aan de achterzijde
een verhoogde rand.
– De behandeling van een eerste luxatie is doorgaans conservatief en bestaat uit het geven van leefregels. Een abductiebrace kan voorgeschreven worden indien verwacht wordt dat
de patiënt zich niet aan de leefregels zal (kunnen) houden.
– Bij recidiverende luxaties is revisie van de prothese vaak de
enige oplossing.

Luxaties komen bij vrouwen 2 tot 3 keer zo vaak voor
als bij mannen.12 Dit wordt echter niet in elk onderzoek
bevestigd. Een van de oorzaken van deze hogere luxatiefrequentie is mogelijk de grotere natuurlijke beweeglijkheid van het heupgewricht die vrouwen vóór de operatie hebben.6 14 15
De leeftijd van de patiënt speelt ook mee in het vóórkomen van luxaties: hoe ouder de patiënt, des te groter
de kans op luxatie.12 Dit kan veroorzaakt worden doordat op oudere leeftijd de spiermassa afneemt. Hierdoor
vermindert de spanning op de heupprothese en is de
natuurlijke bescherming van de heup tegen luxaties afgenomen. Ook hebben ouderen vaker evenwichtsstoornissen, waardoor zij vaker vallen; dit vergroot het risico op
luxatie. Bovendien is er vaker neuromusculair disfunctioneren. Met name neuropathie geeft een verhoogd
luxatierisico.16 17 Ook bij een (voorafgaand) cerebrovasculair accident (CVA) is het risico verhoogd. Verminderd cognitief functioneren gaat ook samen met
meer luxaties. Het is voor patiënten die hieraan lijden

prothesesteel

prothesecup

figuur 1. Een geluxeerde totaleheupprothese rechts.

immers lastiger om zich aan de leefregels te houden die
een prothese met zich meebrengt.
Van alcoholisme is aangetoond dat dit een verhoogd
risico op luxatie geeft. Dit geldt ook voor overmatig
alcoholgebruik in het verleden.14 18
Van belang is eveneens welke diagnose er werd gesteld vóór de operatie. Patiënten met congenitale heupdysplasie hebben een hoger risico op luxatie dan patiënten met artrose. Ook patiënten die een totaleheupprothese krijgen wegens een fractuur hebben een verhoogd
risico vergeleken met patiënten met artroseklachten als
operatie-indicatie. Waarschijnlijk komt dit doordat
patiënten met artrose een sterkere bewegingsbeperking
hebben door kapselfibrose. Bij patiënten met een fractuur is het heupgewricht nog soepel. Deze grotere beweeglijkheid vormt een risico op luxatie. Wanneer een
patiënt voor de plaatsing van een totaleheupprothese
andere operaties aan de heup heeft ondergaan, is het
risico eveneens verhoogd.2 10 14 19 20
De grootste risicofactoren voor luxatie zijn grote
heupbeweeglijkheid, slecht opvolgen van instructies en
verhoogde valneiging.
Operatietechniek
In de loop der jaren zijn verschillende technieken ontwikkeld om een totaleheupprothese te plaatsen. Welke
techniek toegepast wordt, hangt af van de voorkeur van
de operateur en van de prothese die gebruikt wordt.
Heupprothesen kunnen worden geplaatst via een benadering ventraal en dorsaal van het femur. Daarnaast is
een osteotomie van de trochanter major mogelijk.
Posterieure benadering geeft de meeste luxaties.2 4 21
Dit komt doordat veelal een deel van het posterieure
kapsel verwijderd wordt en postoperatief de functie van
de exorotatoren vermindert. Het luxatierisico is lager indien het kapsel teruggehecht wordt en de rotatoren weer
op hun oorspronkelijke plaats vastgezet worden.22 Een
tweede probleem van deze benadering is dat het soms

lastiger is om de cup optimaal te positioneren. Het plaatsen kan bemoeilijkt worden doordat de patiënt in zijligging op de operatietafel ligt. De positie (anteversie
en abductie) van de cup wordt bepaald ten opzichte
van de operatietafel. Indien het bekken van de patiënt
niet geheel loodrecht op de tafel ligt, zal de positie van
de cup anders zijn dan was gepland vóór de operatie
(figuur 2).2 4 22-24
De anterieure benadering geeft een goed zicht op het
operatiegebied en weinig luxaties. Een nadeel van deze
benadering is dat patiënten postoperatief vaker mank lopen (Trendelenburg-gang).2 4 15 25 Door zwakte van de M.
gluteus medius zakt de bekkenhelft aan de andere zijde
omlaag (zoals bij de positieve proef van Trendelenburg).
Behalve de chirurgische benadering is ook de positionering van de prothese van belang. Er is geen eenduidig
antwoord op de vraag wat de beste positie is voor de cup.
Anteversie van 5-25° zou veilig zijn (figuur 3a). Voor ab-

a

b

figuur 2. Positie van een patiënt op de operatietafel, voor het
inbrengen van een totaleheupprothese: (a) correcte positie; (b)
naar voren gekanteld waardoor de cup in retroversie geplaatst
zal worden.
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Het gebruik van botcement heeft geen invloed op het
luxeren van de prothese.

α
β

a

b

figuur 3. Positie van de cup van een te plaatsen totaleheupprothese: (a) anteversie van 5-25° (hoek α bij een bekken in bovenaanzicht) en (b) abductie van 30-50° (hoek β bij een bekken
in vooraanzicht).

ductie wordt 30-50° aangehouden (zie figuur 3b). Een
prothese die geplaatst wordt binnen deze grenzen
luxeert minder vaak.7 14 26-29
Zoals vermeld, is de spanning op de weke delen rond
de heupprothese belangrijk. Een been dat na de operatie veel korter geworden is, heeft dan ook een groter
luxatierisico. Het is belangrijk om ervoor te zorgen dat
het been minstens even lang is na de operatie; het is veiliger om het been iets langer te laten dan om het korter
te maken.
Van belang is tevens de horizontale afstand tussen de
lengteas van het femur en het centrum van rotatie van
de kop van de prothese (figuur 4). Een afgenomen afstand houdt in dat het femur dichter bij het bekken is
komen te staan. Dit geeft een verminderde wekedelenspanning en dus een verhoogd luxatierisico. Dit kan
voorkomen worden door vóór de operatie de afstand te
bepalen en deze tijdens de operatie zo goed mogelijk te
benaderen.8 14
Prothesen die geplaatst zijn door ervaren chirurgen
luxeren minder vaak. Bij onervaren chirurgen kan het
luxatierisico twee keer zo hoog zijn.30-32

C

B A

A' B'

C'

figuur 4. Horizontale afstanden in een bekken met een heupprothese: als na het inbrengen van de prothese de afstand A'C ' is verminderd, is er een verminderde wekedelenspanning en
daardoor een verhoogd luxatierisico; A (A') geeft de mediale
begrenzing van het acetabulum aan, B (B') het centrum van rotatie van de kop van het femur respectievelijk van de prothese
en C (C') de lengteas van het femur.
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Prothesen
Vele soorten en maten prothesen zijn er in de loop van
de jaren ontwikkeld. Een van de redenen om het ontwerp te veranderen was om het aantal luxaties terug te
dringen. De eerste heupprothese, ontworpen door Sir
John Charnley, heeft een relatief kleine kop (diameter:
22 mm). Theoretisch zouden er minder luxaties optreden als de prothese een grotere kop heeft. Dit blijkt echter niet volledig op te gaan. Belangrijker dan de grootte
van de kop is de verhouding tussen de kop en de nek van
de prothese. Naarmate de kop kleiner is, moet de hals
smaller zijn. Indien dit niet het geval is, stoot de nek van
de prothese eerder tegen de rand van de cup. Ook is de
verhouding van belang tussen de kop van de prothese en
de grootte van de cup.14 31-35
Naast het ontwerp van de steel is ook dat van de cup
in de loop van de jaren veranderd. Het merendeel van
de prothesen luxeert naar dorsaal. Om dit te voorkomen
zijn er cups ontwikkeld met een verhoogde rand aan de
achterzijde van de cup. Hierdoor luxeert de heup minder makkelijk. Een nadeel van deze methode is dat naarmate deze rand groter is, de steel eerder tegen het acetabulum stoot (figuur 5). Het luxatierisico neemt weliswaar af, maar er is ook een afname van de bewegingsmogelijkheid van de heup.6 29 36
behandeling bij heupluxatie
De symptomen van een geluxeerde heup hangen af van
de richting van luxatie. Bij een achterste luxatie (meest
vóórkomend) is het been verkort, geflecteerd en geëndoroteerd. Bij een voorste luxatie is er ook verkorting en
houdt de patiënt het been in extensie en exorotatie. In
beide gevallen zijn heupbewegingen zeer pijnlijk en
nauwelijks mogelijk.
De behandeling van een geluxeerde prothese bestaat
in eerste instantie uit een gesloten repositie onder röntgendoorlichting. Dit is in ongeveer 90% van de gevallen
mogelijk. Vervolgens moet er geanalyseerd worden wat
de oorzaak van de luxatie is. De meeste luxaties treden
op in de eerste maanden na de operatie (vroege luxaties). De oorzaken van een luxatie verschillen tussen
vroege en late luxaties. Vaak wordt na een eerste luxatie geprobeerd de patiënt conservatief te behandelen.
Afhankelijk van de situatie heeft dit meer of minder
kans van slagen.3 7 8 11 12 37
Vroege luxaties. Als een patiënt met een vroege luxatie een verkeerde houding heeft aangenomen (te veel
flexie, adductie, endorotatie), dan bestaat de behandeling uit (kortdurende) bedrust, uitleg en eventueel een
brace die de patiënt dwingt het been in abductie te houden en overmatige flexie voorkomt. De brace wordt
gedurende 3 maanden gedragen. Het aanmeten van de
brace kan men laten afhangen van de verwachte medewerking (inzicht) van de patiënt. Luxeert een heup een
tweede keer door een verkeerde houding, dan lijkt een
brace onvermijdelijk.
Blijkt bij repositie onder doorlichting dat er onvol-

a

b

figuur 5. Beweging van de steel van een prothese in een cup:
wanneer de steel te ver wordt bewogen (a), stoot de steel van
de prothese tegen de rand van de cup waardoor de prothese
kan luxeren; luxatie gebeurt eerder bij een prothese waarvan
de cup is voorzien van een verhoogde rand (b).

doende wekedelenspanning is en is conservatieve behandeling niet succesvol, dan kan operatief ingrijpen
noodzakelijk zijn. Dit ingrijpen kan bestaan uit het naar
distaal verplaatsen van de trochanter major, uit een
reconstructie van de exorotatoren met bijvoorbeeld een
donorachillespees of uit vervanging van één of meer
componenten van de prothese. Is er een duidelijk verkeerde positie van één van de componenten, dan is een
conservatieve behandeling vaak niet succesvol. Revisie
van de prothese is dan de enige oplossing.
Late luxaties. Bij late luxaties ligt de oorzaak vaak in
het loslaten van (één van) de componenten of in het uitslijten van de cup (figuur 6). Revisie van de prothese is

dan de beste remedie. Soms ontstaan late luxaties doordat de conditie van de spieren achteruit is gegaan (bijvoorbeeld na een CVA). Het aanmeten van een abductiebrace is dan mogelijk. Is dit niet succesvol, dan kan
een cup geplaatst worden waarbij de kop van de prothesesteel vastgeklikt wordt in de cup (‘constrained
cup’). De beweeglijkheid van de heup is hierbij normaal,
maar de steel is minder makkelijk separeerbaar van de
cup. Laat de algehele conditie van de patiënt geen nieuwe uitgebreide operatie toe, dan kan men overwegen de
steel van de heupprothese te verwijderen zonder een
nieuwe te plaatsen (Girdlestone-situatie).
Een andere oorzaak van late luxatie kan een toename
van de bewegingsmogelijkheden van de heup zijn. In de
loop van de jaren rekken het kapsel en de spieren rond
de prothese op. Hierdoor neemt de beweeglijkheid van
de heup toe en dus ook de kans op luxatie. Met name de
toegenomen flexie is belangrijk.38 De behandeling hiervan is conservatief (brace en leefregels).
tot slot
Het luxeren van een totaleheupprothese is een groot
probleem voor de patiënt en de chirurg. Vele oorzaken
zijn gevonden en minstens evenveel behandelmogelijkheden zijn in de loop van de jaren ontwikkeld. Desondanks is er nog geen eenduidig behandelprotocol. Ook
zijn de meningen verdeeld over wat de ideale operatieve benadering is en welke prothese het beste is.
Het is belangrijk om, voordat men de beslissing neemt
om een patiënt te opereren, stil te staan bij de risico’s die
verbonden zijn aan deze operatie. Daarbij moet men
rekening houden met het feit dat bepaalde patiënten een
groter risico lopen op complicaties.

prothesecup

prothesesteel
a
b

figuur 6. Gereponeerde totaleheupprothese rechts bij dezelfde patiënt als in figuur 1. De luxatie was een gevolg van het uitslijten van de cup: de steel staat niet meer centraal in de cup (vergelijk afstand a met afstand b).
Ned Tijdschr Geneeskd 2003 15 februari;147(7)
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abstract
Dislocation of total hip prostheses; risk factors and treatment
– Primary hip prostheses dislocate in 0.4 to 8.7% of the cases.
Revision hip prostheses dislocate in 5 to 20% of the cases.
– High age, female sex, co-morbidity and alcoholism increase
the risk of dislocation.
– The surgical approach of the hip and the experience of the
surgeon are important factors in the operation technique. The
anterior approach causes the least dislocations, but a disadvantage of this approach is that patients are more likely to walk
with a limp afterwards.
– The selected implant also influences the dislocation risk. The
smaller the head, the narrower the neck must be. Furthermore,
the femur must not come to be too close to the pelvis. If
necessary, a cup can be used with a raised anterior edge.
– Treatment of a primary dislocation is usually conservative
and is based on providing the patient with guidelines. An
abduction brace can be prescribed if a patient is not able or
willing to comply with these rules.
– If dislocation is a recurring problem, revision of the prosthesis is often the only solution.
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