
 



Aanleiding 
 
 
 
 

 Pensioen R.J. Odink 01 08 2016: 
Opvolger is Vera van Tellingen (Catharina Ziekenhuis Eindhoven). 

 

 Percutane epifysiodese 
 
Wat is dat eigenlijk? 
Hoe gaat het in de praktijk en wat zijn de directe en late gevolgen? 

  



1	augustus	2016:	pensioen	



Sprekers deze middag 
 
 

Roel Odink 
Deel 1: In gesprek met Rinke. Rinke is lang en heeft een percutane 
epifysiodese achter de rug (dec 2015). 
 

Vera van Tellingen, kinderarts. 
Deel 2: Grote Lengte 
 

Frank Jonkers, arts-assistent in opleiding. 
Deel 3: Remmen van de lengtegroei 
 

Wesley Goedegebuure, student geneeskunde. 
Deel 4: Percutane epifysiodese, de operatie om grote lengte te beperken 



Inleiding 
 
 

 
 
Voordelen van lang zijn 
Clubblad Klub Lange Mensen 
Bas van de Goor: Olympisch volleybal kampioen Atlanta 1996 
 
Toch ook onpraktisch: 

 Kleding, auto- en vliegtuigstoelen, enz. 

 Partnerkeuze 

 Grote voeten  
  



Deel 1: In gesprek met Rinke 

 

 

Rinke is een lang meisje. 

Ze heeft in december 2015 

een percutane epifysiodese gehad  

 

Ze is altijd lang geweest. 

Lange ouders 

12 jaar: 174,0 cm 

Voorspelling?  



In gesprek met Rinke 

 

 

Dossier vermeldt: 

 Voorspelling: 188-190 cm 

 Restgroei rug: 8-9 cm 

 Botrijping: 12 jaar 
 
NB: groeischijven in de 
knie zijn nog open. 
 

Operatie effect: 5-7cm 



 
 

Deel 2: Grote Lengte 
 

 

Vera van Tellingen, kinderarts endocrinologie 

Catharina Ziekenhuis Eindhoven  

  



“Nederlandse man langste van de wereld” 
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Groei 

Belangrijk voor eindlengte: 
-  Groei in de familie = aanleg (target height) 

-  Timing puberteit  

Grote lengte =  >Lengte= groter dan +2 SDS 
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Oorzaken grote lengte 

Overgewicht 

Syndromen:  Marfan, Sotos, Weaver 

   XXX, XYY, Klinefelter 

   homocysteinurie, MEN2B 

Hormonaal:  (NB: groeiversnelling) 

   groeihormoon-excess 

   hyperthyreoidie 

   vroege puberteit 

Meest voorkomend = familiair 
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Bezoek kinderarts-endocrinoloog 

•  Medische voorgeschiedenis  geboortegegevens 

    (hormoon)ziekten, medicatie 

•  Anamnese    lichamelijke/psychische klachten, wensen kind 

•  Familie-anamnese   puberteit ouders, hart/vaat/oog problemen 

•  Lichamelijk onderzoek   lichaamsverhoudingen, puberteit, kniefunctie 

    uiterlijke kenmerken, hypermobiliteit 

•  Aanvullend onderzoek   - reconstructie groeicurve (altijd groot /  

    groeiversnelling?) 

    - X-hand 

    - X knie 

    - bloed / urine onderzoek: op indicatie 
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Het meten v. lengte 

•  Staand 

–  Schoenen en sokken uit 

–  Enkels raken elkaar 

–  Hielen, billen, schouderbladen en achterhoofd  

     tegen verticaal gemonteerde meetplank 

•  Kin/kaak omhoog 

•  Lichaamsverhoudingen 

–  zithoogte/lengte ratio 

–  Spanwijdte:  vanaf 6 jaar gelijk aan lichaamslengte 

                          na puberteit 4 cm > lichaamslengte 



Puberteit 
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X-hand: botleeftijd 
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Hoe lang wordt onze dochter? 

Lengte ouders:   

Vader 194.8 cm, moeder 185.7 cm 

TH 188.8 (+2.7 SDS) 

Moeder : 1e menstruatie 16 jr 

Leeftijd: 10.5 jr:  

L: 163.2 cm (+ 2.5 SDS) 

G: 48.5 kg ( - 2.8 SDS) 

Puberteit: begonnen 

Botleeftijd: 10.6 jr! 

Verwachte eindlengte: 185 +/- 5.0 cm   

=> Advies: Revisie 175 cm 



Hoe lang wordt onze dochter? (2) 

Lengte ouders:TH =+2.7 SDS 

Puberteit in de familie is laat 

G: 48.5 kg ( - 2.8 SDS) 

Risicofactoren om buiten target height range te komen: 
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Hoe lang wordt onze dochter? (3) 

Verandering lengte voorspelling in de tijd: 

Voorspelde eindlengte  

- Leeftijd: 10 6/12 jr: 185.2 cm  

- Leeftijd: 12 7/12 jr: 190.0 cm 
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Is grote lengte een probleem?  

•  Voordelen tegenover nadelen (uitstraling en psychologie) 

•  Praktische gevolgen (kleding, bed, auto) 

•  Partner- en beroeps-keuze 

•  Gezondheidsrisico? (kyfose, scoliose) 



Geschiedenis groeiremming 

1950 – Start hormoontherapie  

1997 – Ineffectiviteit testosteronbehandeling [1]  

2000 – Start epifysiodese 

2004 – Bijwerkingen oestrogeenbehandeling [2]  

2006 – Start epifysiodese Eindhoven; Onderzoek epifysiodese [3] 

2010 – Bijwerkingen testosteronbehandeling; Onderzoek epifysiodese [4] 

    

   

[1]	Be'endorf	M,	1997;	[2]	Venn	A,	2004;	[3]	Odink	R,	2006;	[4]	Benyi	E,	2010	



Winst epifysiodese? 
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Meisje 12 jr, voorspelling >190 cm 

•  Lange benen, dus epifysiodese  

•  niet ongunstig voor	verhoudingen	

•  Restgroei	rug?	



Voorspelling soms lastig 

•  Groeit boven target height range, echter 
wel lange moeder, dus waarschijnlijk 
toch familiair lang. 

•  Aanvullend stofwisselings- en genetisch 
onderzoek: g.a. 

•  X-hand: botleeftijd ruim 13 jr, echter nog 
weinig afbuiging groei zichtbaar en nog 
niet ongesteld 

•  Huidige lengte 183.2 cm 

•  Eindlengtevoorspelling o.b.v. tabellen/
formules 185-188 cm. Echter, o.b.v. 
groeicurve en puberteit >190cm 

Meisje, 12 jr 
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Restgroei na operatie 

•  Jongen met grote lengte en dreigt heel 

lang te worden. 

•  15 jaar oud, botleeftijd 15 jaar en 200 

cm. Voorspelling 208 – 210 cm. 

Voorspelling na operatie: 205 cm 

•  OK bij een lengte van 200 cm 

•  Ongecompliceerd beloop  



Restgroei na epifysiodese (1) 

     Restgroei in de 

 lengte: 5 cm! 



Restgroei na epifysiodese (2)	

Restgroei in 

de rug: 5 cm 
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Om te onthouden 
•  Bij eindlengtevoorspelling rekening houden met fout marge  

     (hoe jonger, hoe lastiger) 

•  Beste moment voorspelling: jongens 185-190cm, meisjes 175-180cm 

•  Alle oude groeigegevens zijn belangrijk 

•  Rekening houden met erfelijkheid groei en puberteit verbetert de 

eindlengtevoorspelling  

•  Lengtemeting op hetzelfde moment als X hand 

•  Restgroei rug niet te beïnvloeden door operatie rond de knie 



 
 

 
Deel 3: Remmen van de lengtegroei 

 
 

Frank Jonkers 
Arts assistent in opleiding voor orthopeed  

  



Wie ben ik? 

 

 

 Frank Jonkers 

 30 jaar 

 

 In 2010 studie geneeskunde afgerond 

 In opleiding om orthopedisch chirurg te worden (4e jaar) 

 

  



Maxima Medisch Centrum/Catharina Ziekenhuis  



Kinderorthopeden 

Dr	F.	van	Douveren 	 	 	 	Dr	A.	van	Besselaar	



Wat doet een orthopeed? 



Wat behandelen we? 



Wat behandelen we? 



Voordelig 

Rik	Smits,	geb	Eindhoven		224	cm	lang.	Web:	Van	zero	to	hero	



De groeischijf 



Botbreuken bij de groeischijf 



De operatiekamer 



Narcose 



Doorlichting 



Epifysiodese rond de knie 



Na de operatie 



Effect van een epifysiodese 
•  Odink 2006 

•  7 cm reductie bij mannen (1,2-13,8cm) n=15 

•  Benyi 2010 

•  4,1cm bij vrouwen n=12 

•  6,4cm bij mannen n=9 

•  Effect is afhankelijk van het moment van opereren 

•  Vrouwen: botleeftijd <12,5 jaar 

•  Mannen: botleeftijd <14 jaar 



	Korte benen en lange armen? 



Wat doen we nog meer? 



Groei remmen in de voet 



POPEYE studie 

Post-Operative PCA after EpifYsiodesis 

or Epidural anesthesia  



Antwoord op vragen 

•  Welke voorspeller van groei is het meest betrouwbaar bij 

lange mensen? 

•  Wat is het effect van de epifysiodese operatie in een 

grote groep patiënten? 

•  Wanneer moet je geen epifysiodese operatie uitvoeren?  

•  Hoe groot is het effect van de epifysiodese operatie van 

de voet? 



Deel 4: Percutane epifysiodese, 
de operatie om grote lengte te beperken 

 

Wesley Goedegebuure 
Catharina Ziekenhuis Eindhoven 
w.goedegebuure@student.maastrichtuniversity.nl 

 
 



Achtergrond 

•  Wat is het probleem?  

–  Vaak géén onderliggende oorzaak  

–  Praktisch / psychosociaal voor patiënten vaak wel 

belastend 

•  30-40 patiënten per jaar met grote lengte [2] 

•  100 operaties/jaar (Assen & Eindhoven) [1] 

[1] DBC codes CZE [2] DBC codes WZA, CZE, MMC 



Chronologische ontwikkeling 

1950 – Start hormoontherapie  

1997 – Ineffectiviteit testosteronbehandeling [1]  

2000 – Start epifysiodese 

2004 – Bijwerkingen oestrogeenbehandeling [2]  

2006 – Start epifysiodese Eindhoven; Onderzoek epifysiodese [3] 

2010 – Bijwerkingen testosteronbehandeling; Onderzoek epifysiodese [4] 

    

   

[1] Bettendorf M, 1997; [2] Venn A, 2004; [3] Odink R, 2006; [4] Benyi E, 2010 



Onderzoek bekend tot nu toe 



Doelstelling onderzoek nu 

•  Lange termijn resultaten van de percutane 

epifysiodese met betrekking tot: 

–  Complicaties 

–  Tevredenheid 

–  Kniefunctie 

–  Hoe veel cm raak je kwijt door operatie   



Studie aanpak  
•  Multicenter retrospectief cohort onderzoek 

•  Populatie (wel geopereerd en niet geopereerd) 

•  Dossieronderzoek  

•  Metingen, skeletleeftijd, complicaties 

•  Vragenlijsten 

•  Tevredenheid 

•  Complicaties / kniefunctie [1] 

•  Eindlengte 

[1] KOOS-child vragenlijst 



Aantallen tot nu toe in dit onderzoek 

Uitgenodigd voor deelname 

n = 165 

Uitgenodigd voor deelname  

n = 275 

Informed consent  

n=75  

Informed consent  

N=78 

Ingevulde vragenlijst 

teruggestuurd 

N=68 

Ingevulde vragenlijst 

teruggestuurd 

N=54 

					 								Wel operatie             Geen operatie 



Wie deden er mee in dit onderzoek 

Man Vrouw 

Epifysiodese Controle Epifysiodese Controle 

Aantal 34 19 27 25 

LeeXijd	

(in	jaren) 

18	

(15	–	23) 

19	

(16	–	23) 

17	

(14	–	21) 

16	

(14	–	19) 

Huidige	

lengte	

(in	cm) 

201	

(192	–	207) 

198	

(192	–	205) 

185	

(179	–	190) 

184	

(182	–	186) 



Resultaat tevredenheid 

Tevreden met de beslissing 

–  96,8 % in de wel geopereerden 

–  90 % in de niet geopereerden 
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Zou je de operatie aanraden aan een 

vriend of familielid? 

Epiphysiodesis 

Control 



Complicaties 



Resultaten kniefunctie 
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Toekomstvisie 

Meerdere onderzoeken betreffende de ingreep 

–  Pijnbestrijding 

–  Lengtevoorspelling 

–  Vaststellen van rest groei 

–  Restgroei voet na epifysiodese van de voet 



Om te onthouden 

•  Grote lengte heeft meestal géén medische oorzaak 

•  Praktische en psychologische problemen  

•  Resultaten epifysiodese onderzoek tot nu toe 

•  Hoge tevredenheid bij de patiënt  

•  Goede kniefunctie na de epifysiodese, ondanks complicaties 

•  Effectiviteit ? 

•  Timing operatie is zeer belangrijk 

•  Hogere skeletleeftijd ! minder effect 

•  Pas op met de lengtevoorspelling! 
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