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De acute achillespeesruptuur
Nieuwe inzichten in de behandeling
Nicky Kolfschoten, Roderik Metz en Egbert-Jan M.M. Verleisdonk

• Een acute achillespeesruptuur is een typische sportblessure, die voornamelijk optreedt bij mannen.
• De diagnose kan eenvoudig gesteld worden, maar er bestaat nog veel discussie over welke behandeling optimaal
is: opereren of conservatieve behandeling?
• Bij opereren is het risico op een recidiefruptuur aanzienlijk kleiner dan bij conservatieve behandeling middels
gipsimmobilisatie. De resultaten van conservatieve behandeling met een functionele brace zijn niet goed genoeg
om deze een goed alternatief te laten zijn voor opereren.
• Wanneer er voor chirurgische behandeling wordt gekozen, moet een minimaal invasieve techniek worden toe
gepast. Hierbij is de kans op een recidiefruptuur even groot als bij een open reconstructie, maar is de kans op,
eventueel ernstige, wondinfecties kleiner.
• Onafhankelijk van de gekozen hechttechniek gaat de voorkeur uit naar functionele revalidatie als nabehandeling,
in plaats van naar volledige immobilisatie.
• De kennis over de behandeling van acute achillespeesrupturen is nog onvoldoende om tot een breed gesteunde
behandelrichtlijn te komen.
Een acute ruptuur van de achillespees is een typische
sportblessure, die door de toegenomen populariteit van
(recreatieve) sportbeoefening steeds vaker voorkomt. In
1980 besteedde dit tijdschrift voor het laatst aandacht
aan deze blessure, met name omdat de diagnose regelmatig werd gemist.1 Anno 2009 verdient de acute achillespeesruptuur opnieuw de aandacht, vanwege nieuwe
inzichten in de behandelingswijze. Wij zetten deze in dit
literatuuroverzicht op een rijtje.
Een achillespeesruptuur kan acuut of chronisch zijn, al is
het onderscheid niet helder omschreven. Over het algemeen wordt een ruptuur ‘chronisch’ of ‘verwaarloosd’
genoemd wanneer deze langer dan 4 weken bestaat.2 Dit
onderscheid is van belang, omdat de behandeling verschillend is. Wij hebben ons beperkt tot de acute achillespeesruptuur.
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De publicaties die wij voor dit literatuuroverzicht
gebruikten, werden op basis van de volgende sneeuwbalmethode gevonden: gerandomiseerde studies werden
getraceerd op basis van literatuurlijsten van hoofdartikelen, systematische reviews en meta-analyses opgenomen
in PubMed vóór juni 2008. De relevante citaties uit de
literatuurlijsten van de gevonden gerandomiseerde studies werden op geschiktheid beoordeeld. Van alle
geschikte publicaties werden vervolgens in PubMed de
‘related articles’ beoordeeld op bruikbaarheid. Als laatste
hebben wij alle artikelen die in Pubmed opkwamen onder
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de zoekterm ‘achilles tendon rupture’ beoordeeld op
relevantie voor de onderwerpen die wij behandelden.

worden bevestigd met echografie of MRI , maar in de
praktijk is dit zelden noodzakelijk.

Epidemiologie

Behandeling

Acute achillespeesrupturen treden met name op bij balsporten. Hoewel Nederlandse cijfers ontbreken, blijkt uit
Deense data dat er een stijging is in incidentie van 22,1
personen per 100.000 inwoners in 1991 naar 32,6 personen per 100.000 inwoners in 2002.3-5 De piekincidentie
van acute achillespeesrupturen ligt bij een leeftijd tussen
de 30 en 50 jaar.4,5

De behandelingsmogelijkheden voor acute achillespeesrupturen zijn onder te verdelen in operatieve behandeling (open reconstructie of minimaal invasieve hechttechniek) of conservatieve behandeling (gipsimmobilisatie
of functionele brace) met daarna revalidatie. In 2004
verscheen een cochrane-meta-analyse van vergelijkende
studies naar deze behandelopties.12 Wij bespreken hieronder de behandelmogelijkheden met deze meta-analyse
als leidraad.

Etiologie en risicofactoren
Over de oorzaak van achillespeesrupturen bestaan grofweg 2 theorieën. De eerste en meest gangbare is, dat
degeneratieve veranderingen de pees verzwakken, totdat
deze uiteindelijk scheurt.5,6 Deze degeneratie wordt veroorzaakt door herhaald microtrauma dat slecht geneest
vanwege de marginale bloedvoorziening in het middelste
gedeelte van de pees.7 Histologisch onderzoek heeft het
bestaan van degeneratieve afwijkingen onderschreven.8
De tweede theorie gaat uit van een biomechanische oorzaak. Doordat de vezels van de achillespees in hun beloop
90 graden roteren, is de kracht over het oppervlak van de
pees niet symmetrisch verdeeld. Hierdoor kan de pees bij
hevige spierspanning onder bepaalde functionele en anatomische voorwaarden scheuren.5,6
Injecties van corticosteroïden in de achillespees alsmede
oraal gebruik van fluoroquinolonen, zoals ciprofloxacine,
worden in verband gebracht met een verhoogde kans op
een achillespeesruptuur.4,5 Relaties met de bloedgroep,
inflammatoire ziektes en auto-immuunziektes, colla
geendefecten en neurologische afwijkingen zijn gesuggereerd, maar nooit aangetoond.4

Diagnose
De diagnose ‘acute achillespeesruptuur’ kan over het
algemeen eenvoudig gesteld worden aan de hand van de
anamnese en fysisch-diagnostisch onderzoek. De meest
gebruikte klinische test voor het aantonen van een
achillespeesruptuur is de zogenaamde ‘simmonds-‘ of
‘thompsontest’: hierbij wordt de patiënt op een onderzoeksbank gelegd in buikligging met de voeten over de
rand van de bank. Wanneer bij knijpen in de kuitspier de
voet niet plantair flecteert, is de testuitslag positief voor
een ruptuur.9,10 Deze ‘kuitknijptest’ heeft een sensitiviteit
van 96% en een specificiteit van 93%.11 Men moet zich
realiseren dat actieve plantairflexie van de voet nog wel
mogelijk is door de vaak nog intacte M. plantaris en de
diepe flexoren van de voet. Bij twijfel kan de diagnose
2

Operatie versus conservatieve behandeling

Bij operatieve behandeling door middel van een open
reconstructie wordt de pees over vrijwel zijn volle lengte
geëxploreerd en gehecht. Hierbij worden de V-Y-plastiek
en de hechttechniek volgens Bunell veel gebruikt. Bij
deze laatste wordt de pees in zijn geheel 2 maal volledig
horizontaal doorstoken (figuur 1a en b). Deze open peesreconstructie verlaagt het risico op een recidiefruptuur
aanzienlijk vergeleken met conservatieve behandeling
met gipsimmobilisatie (dit risico bedraagt respectievelijk
3 en 10%).12 Echter, de belangrijkste complicatie bij operatieve reconstructie is het optreden van een ernstige
wondinfectie; dit gebeurt bij ongeveer 2% van de patiënten.12 In totaal wordt bij 36% van de patiënten na open
herstel van een acute achillespeesruptuur een complicatie beschreven.12 Dit heeft mede aanleiding gegeven tot
de ontwikkeling van minder invasieve chirurgische
hechttechnieken.13
Operatieve behandeling: open reconstructie versus minimaal
invasieve chirurgie

In 1977 werd voor het eerst een minimaal invasieve
hechttechniek beschreven waarbij een hechting volgens
de bunelltechniek boven en onder de ruptuur werd
geplaatst door kleine steekincisies in de huid. De hechtdraad werd hierbij subcutaan getunneld langs de ruptuur
(figuur 1c).13 Bij deze techniek wordt de pees zelf dus niet
geëxploreerd. Het primaire doel van deze operatie was te
garanderen dat de peesuiteinden goed tegen elkaar aanlagen en niet zozeer dat er een ‘stevige’ verbinding tussen
de uiteinden werd gemaakt.
Sinds deze publicatie in 1977 zijn er diverse minimaal
invasieve hechttechnieken beschreven.14 Bij gebruik van
dergelijke technieken is het risico op een recidiefruptuur
kleiner dan 2%, en is de kans op ernstige wondinfecties
aanzienlijk geringer. Deze cijfers zijn gebaseerd op 2 studies met in totaal 94 patiënten.12 Sinds het verschijnen
van de cochranereview werd nog 1 vergelijkend onder-
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FIGUUR 1  Operatieve behandeling van een acute achillespeesruptuur, door middel van (a) open reconstructie middels de hechttechniek van Bunell, (b) open
reconstructie met een V-Y-plastiek, of (c) een minimaal invasieve reconstructie met een hechttechniek volgens Bunell.

zoek gepubliceerd waarin bij 20 minimaal invasief
behandelde patiënten geen recidiefruptuur optrad.15
Overige data zijn voornamelijk afkomstig uit cohortstudies.16,17
Een potentieel nadeel van de minimaal invasieve hechttechnieken is de verhoogde kans op letsel van de N. suralis, met verlies van sensibiliteit aan de laterale voetrand
tot gevolg.6 In de eerder genoemde trials verschilde het
aantal N. suralisletsels tussen open en minimaal invasieve hechttechnieken niet. In een recente trial waarbij
minimaal invasieve behandeling werd vergeleken met
conservatieve behandeling met een functionele brace,
bleken bij navraag 4 van de 42 chirurgisch behandelde
patiënten een N. suralisletsel te hebben, zonder dat
patiënten dat spontaan hadden gemeld.18 Over het klinische beloop van N. suralisletsel is weinig bekend. Waar-

schijnlijk berust een deel van de letsels op neuropraxie,
en is dat deel daarmee mogelijk reversibel. Bovendien
lijkt een zorgvuldig uitgevoerde techniek dit letsel te
kunnen voorkomen.17
Conservatieve behandeling: gipsimmobilisatie versus een
functionele brace

Met de introductie van functionele braces (figuur 2) is
er hernieuwde interesse ontstaan in de conservatieve
behandeling van achillespeesrupturen. Deze vorm van
behandeling maakt vroege (partiële) belasting tijdens de
revalidatie mogelijk. De voordelen hiervan worden toegelicht in de paragraaf ‘Revalidatie’. Pooling van de
resultaten van 2 kleine vergelijkende studies toont een
risico op recidiefruptuur van 2,4% bij behandeling met
een functionele brace versus een risico van 12,2% hierop
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• Operatief herstel van acute achillespeesrupturen verdient de
voorkeur boven conservatieve behandeling door middel van
gipsimmobilisatie of een functionele brace, omdat opereren de
kans op een recidiefruptuur aanzienlijk vermindert.
• Bij de minimaal invasieve hechttechniek is de kans op een recidiefruptuur even groot als bij een open reconstructie, maar is de
kans op, eventueel ernstige, wondinfecties kleiner.
• Postoperatief heeft functionele revalidatie de voorkeur boven
volledige immobilisatie.

bij gipsimmobilisatie.12 Uiteraard worden chirurgische
(wond)complicaties hierbij vermeden. Dit succes van
behandeling met een functionele brace wordt ondersteund door 2 prospectieve cohortstudies en een recenter
verschenen gerandomiseerd onderzoek, alle van kleine
omvang.19-21 Echter, in de eerdergenoemde, recentere studie waarin minimaal invasieve operatie werd vergeleken
met behandeling met een functionele brace werd in de

laatste groep een risico van 15% op een recidiefruptuur
gevonden.18

Revalidatie
Na operatieve behandeling van een acute achillespeesruptuur kan gekozen worden tussen volledige (gips)
immobilisatie en een meer functionele nabehandeling.
Bij functionele nabehandeling wordt het gipsverband na
korte tijd vervangen door een tapebandage of een
beweegbare brace (zie figuur 2) en mag de patiënt al na
korte tijd het been geheel of partieel belasten. Het potentiële voordeel van deze behandeling is dat spieratrofie en
gewrichtsstijfheid worden voorkomen, waardoor er een
sneller herstel is. In een meta-analyse van 6 gerandomiseerde studies met meer dan 300 patiënten kwam dit tot
uitdrukking in een korter ziekteverzuim.3 Daarnaast
wordt deze vorm van nabehandeling door de patiënt
beter gewaardeerd dan langdurige immobilisatie en is er
een trend naar een lager complicatierisico. In 1 studie
heeft men het krachtsherstel bij vroege mobilisatie en bij
langdurige immobilisatie objectief onderzocht door middel van isokinetische krachtmetingen.21 Na vroege mobilisatie werden er betere resultaten behaald. Sinds het
verschijnen van deze meta-analyse zijn de genoemde
voordelen van functionele nabehandeling bij herhaling
bevestigd.22

Prognose
Over het algemeen is de uitkomst na een acute achillespeesruptuur goed te noemen. Ongeveer 3/4 van de
patiënten bereikt uiteindelijk weer het sportniveau van
voor de ruptuur.18 Angst voor een recidiefruptuur lijkt
een belangrijke reden om te stoppen met sporten. Opvallend is wel dat er bij objectief krachtonderzoek op het
tijdstip van 2 jaar na de ruptuur nog altijd een krachtsverschil is tussen het aangedane been en het niet aangedane been.23 Het herstel na een recidiefruptuur is minder
gunstig dan dat na een ongecompliceerd beloop, maar is
nog altijd redelijk te noemen.24,25 Het herstel na een ernstige wondinfectie is vaak ronduit slecht.25 Men heeft
nauwelijks inzicht in de langetermijneffecten van minder
ernstige complicaties en van N. suralisletsel.

FIGUUR 2  Functionele brace voor conservatieve behandeling van, en revalidatie
bij achillespeesrupturen.
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Samenvattend verdient chirurgische behandeling van
acute achillespeesrupturen de voorkeur boven conservatieve behandeling met gipsimmobilisatie, met name
vanwege het lagere risico op een recidiefruptuur. De tendens om ook bij acute achillespeesrupturen minder invasieve chirurgische technieken toe te passen, lijkt gerechtvaardigd. Het valt te bezien of conservatieve behandeling
met een functionele brace in de toekomst een belangrijke
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rol krijgt in de behandeling van de acute achillepeesruptuur. Onafhankelijk van de gekozen behandelvorm
mogen de voordelen van een functionele revalidatie de
patiënt niet worden ontzegd. Al met al is er nog onvoldoende evidence om tot een breed gedragen behandelrichtlijn te komen.
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