Kraakbeendefect In De Knie Nieuwe Behandelingen
Orthopedie
fb 06 08 70 01 - spherox - smpc nl v1 - met het te behandelen kraakbeendefect kan een ongunstig effect
hebben op het slagen van de procedure. indien mogelijk, moeten gelijktijdig optredende gewrichtsproblemen
... kennis, kunde, kwaliteit - kneeclinic - versie 2 --- 10 april 2015 de behandelend arts, orthopedisch
chirurg, heeft u geadviseerd om een artroscopie (kijkoperatie) van de knie te ondergaan. kraakbeenherstel
in de knie - centraalmc - als het kraakbeendefect zich bevindt in het gebied van de knieschijf kan de buiging
van de knie gedurende enkele weken beperkt worden door een brace. het is belangrijk dat u de onderstaande
algemene leefregels opvolgt: advies van de nederlandse orthopaedisch vereniging (nov ... - 2 inhoud
pagina 1. samenvatting consensus chirurgische behandeling kraakbeendefecten in de knie 1.1 inleiding 3 1.2
consensus bij kraakbeendefecten van de femur condyle 3 twee patiënten met een osteochondrale
fractuur in de knie - een osteochondrale fractuur wordt bij jeugdigen vaak gezien ten gevolge van
osteochondritis dissecans. bij volwassenen is een traumatische patellaluxatie de meest voorkomende oorzaak
van een osteochondrale fractuur. wij beschrijven twee patiënten met een losliggend fragment in de knie ten
gevolge van een osteochondrale fractuur op een ongebruikelijke plaats in de knie, zonder vooraf-gaande ...
behandeling van kraakbeendefecten in de knie - ntvg - met welke techniek een symptomatisch
kraakbeendefect in de knie het best behandeld kan worden, is afhankelijk van een groot aantal patiënt-,
defect- en centrumgebon- kijkoperatie van de knie - arthroscopie - door op de plaats van het
kraakbeendefect kleine gaatjes te maken in het bot worden stamcellen gestimuleerd om littekenkraakbeen te
produceren en zo het defect op te vullen. masterproef thijs vandewalle behandeling kraakbeenletsels
... - wegnemen uit een weinig belast compartiment van de knie en gaat men deze pluggen inplanten ter
hoogte van het letsel. deze techniek kan men eveneens toepassen als er een klein kraakbeenletsel is. richtlijn
revalidatie in het kader van een ... - kraakbeendefecten in de knie kunnen behandeld worden met een
kraakbeenhersteloperatie. frequent uitgevoerde kraakbeenhersteloperaties zijn de arthroscopische
microfracturering en mozaïkplastiek. daarnaast worden ook andere technieken toegepast. bij artroscopische
microfractuur wordt het kraakbeendefect genettoyeerd en vervolgens worden er gaatjes gemaakt in het
onderliggende bod zodat ... acute knie letsels meniscus en kraakbeenupdate 2014 - knie nadat hij met
zijn knie tegen de doelpaal was gevallen. 15/11/2014 31 . mri 15/11/2014 32 . kraakbeen letsel vs arthrose
15/11/2014 33 trauma of avn vs slijtage . kraakbeen letsel: indeling naar ernst 19-11-2014 34 . full thickness
kraakbeendefect gr 4 15/11/2014 35 . kraakbeen letsel • oorzaak •trauma (ongeval) •microtrauma
(overbelasting) •degeneratief (ouderdom of slijtage) 15 ... chi 374 kraakbeenletsel van het kniegewricht tot de vorming van reparatie weefsel in het kraakbeendefect. dit kan alleen bij geïsoleerde defecten.
kraakbeen transplantaties deze techniek tracht de anatomie van het gewricht te herstellen door het plaatsen
van eigen kraakbeen/ bot pijpjes in het defect. de implantaten, kraakbeen-botcylinders, komen uit het niet
belaste vlak van dezelfde knie. hierdoor ontstaat ‘levend’ kraakbeen, met ... chi 374 kraakbeenletsel van
het kniegewricht - in de knie bevinden zich tussen het boven- en onderbeen twee maanvormige schijfjes van
zacht kraakbeen (de meniscus). deze vangen schokken van de knie op en zorgen dat boven en onderbeen in
iedere stand goed op elkaar passen en de knie goed scharniert. elk botdeel is daarnaast nog bekleed met een
laag kraakbeen. 2/9 eigenschappen en functies van kraakbeen kraakbeen bestaat uit een laag van ... sport
medisch netwerk zoetermeer informatie bijeenkomst - anatomie knie bovenbeen scheenbeen
binnenband buitenband meniscus voorste kruisband kraakbeen kraakbeen kuitbeen . anatomie knie • veel
voorkomende sportgerelateerde blessure • incidentie1 § algemene populatie: 5 – 8 per 10 000 personen §
amateur atleten: 3-162 per 10 000 personen § professionele atleten: 15 – 367 per 10 000 personen §
nederland: geschatte reconstructies 6000/ jaar ... zorginstituut nederland kwaliteitsinstituut eekholt 4 t
... - rapport autologe kraakbeencelimplantatie bij een kraakbeendefect in het kniegewricht: innovatieve dbc op
28 februari 2011 uitgebracht aan de minister van o rthopaedienederlands tijdschrift voor - beendefect in
een overigens intact (knie)gewricht. een dergelijk kraakbeendefect heeft een slechte spontane
genezingstendens, gaat veelal met pijn-klachten gepaard en leidt tot versnelde artrose van het aangedane
gewricht.1-3 de afgelopen decennia is een groot aantal chirurgische behandelmogelijk-heden van een
symptomatisch kraakbeendefect beschreven. in grote lijnen kan men deze behan ...
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